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เหตุการณ์สำ�คัญประจำ�ปี 2559
ข้อมูลทั่วไป บริษัทฯ และ บริษัทร่วม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน
เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ และ โครงการในอนาคต
ปัจจัยความเสี่ยง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ
ประวัตคิ ณะกรรมการบริษทั / คณะกรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษทั /
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการและ
กรรมการบริหาร
การสรรหากรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายใน
รายการระหว่างกัน
คำ�อธิบาย และ วิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2559 ( SD Report )
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงิน
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

เหตุการณ์สำ�คัญในปี 2559
เดือนพฤษภาคม
เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ โรงงานผลิต
เครือ่ งดืม่ ทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในประเทศไทย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เดือนกันยายน

วางจำ�หน่าย“เย็นเย็น” โกลด์

น้�ำ จับเลีย้ งสูตรเข้มข้น รสชาติกลมกล่อม หอมน้�ำ ผึง้ พร้อมเพิม่ คุณค่า
เครื่องดื่มด้วยสมุนไพร 11 ชนิด

2

โครงการ ชาคืนต้น

อิชิตัน กรุ๊ป เริ่มต้นปีแรกกับโครงการพัฒนามาตรฐานชีวิตและการ
ศึกษาของลูกหลานเกษตรกรชา จังหวัดเชียงราย แหล่งปลูกชาที่ ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย ในฐานะชุมชนต้นน้ำ�ของ อิชิตัน กรุ๊ป

(รายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ www.ichitangroup.com)

เดือนมิถุนายน

เดือนพฤศจิกายน
ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่โรงงาน
อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ ซึ่งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยระบบ
โซล่ารูฟจะสร้างพลังงานทดแทนเพื่อใช้ ในการผลิตได้ถึง 2.5 MWp

วางจำ�หน่าย อิชิตัน กรีนที UHT ขนาดใหม่ 300 มิลลิลติ ร

เพิ่มปริมาณไม่เพิ่มราคา และ ได้รับการรับรองฉลาก FSC™
มาตรฐานระดับโลกที่รับรองการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

เดือนสิงหาคม

อิชิตัน UHT เลือกใช้ฉลากมาตรฐาน FSC™ แสดงความ
รับผิดชอบต่อโลกและทรัพยากรป่าไม้

อิชติ นั กรุป๊ เริม่ ใช้กระดาษสำ�หรับผลิตกล่อง UHT ที่ได้รบั การรับรอง
จากองค์การจัดการด้านป่าไม้ (Forest Stewardship Council™)
บรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ ตี รา FSC™ แสดงถึงมาตรฐานการจัดการป่าไม้ อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีการปลูกทดแทน โดยมีระบบควบคุมกำ�กับและตรวจ
สอบอย่างเข้มงวดมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

เปิดตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น
วางจำ�หน่าย อิชิตัน ชิวชิว ชาผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว
ประสบการณ์ ใหม่ของการดื่มชาเขียว ให้เฟี้ยวขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2559

โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม AEC เช่น ลาว กัมพูชา พม่า เป็นต้น
โดยคาดว่ายอดขายในส่วนส่งออกในปี 2560 จะเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญ

ข้อมูลทั่วไป บริษัทฯ และ บริษัทร่วม
ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์/Index
กลุม่ อุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:
:

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

:

โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ตั้งโรงงาน

:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
เว็บไซต์บริษัทฯ
เลขานุการบริษัท
อีเมล์/เบอร์โทร

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
ICHI
SET / SET 100
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ อาหารและเครื่องดื่ม
บริ ษั ท ฯดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจำ � หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
ชาพร้อมดื่มภายใต้ตราสินค้า “อิชิตัน”เครื่องดื่มสมุนไพร
“เย็นเย็น โดยอิชิตัน” และเครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้ “ไบเล่”
2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ (10310)
(02) 716 5555
(02) 716 7000
โรงงานอิชติ นั กรีน แฟคทอรี สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
โซน 3 เลขที่ 111/1 หมู่ 4 ตำ�บลอุทัย อำ�เภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (13210)
(035) 276 111
(035) 276 123
0107556000485
1,300,000,000 บาท
1,300,000,000 บาท
www.ichitangroup.com
นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
ir@ichitangroup.com / (02)716 5555 ต่อ 314

ข้อมูลทั่วไปบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

: บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จำ�กัด
: เป็ น ผู้ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจำ � หน่ า ยเครื่ องดื่ ม พร้ อ มดื่ ม
ภายใต้ตราสินค้า “อิชิตัน” เฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย
: JI. MH. Thamrin No.9, Kel. Cikokoi, Kec.
Tangerang, Tangerang 15117, Banten
: 021-5575-5951
: 400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (ประมาณ 1,184 ล้านบาท)
: 180,000 (ล้านรูเปียอินโดนีเซีย)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของ “อิชิตัน กรุ๊ป”
ธุรกิจเพื่อภารกิจด้วยเป้าหมายสู่ผู้นำ�ทางธุรกิจเครื่องดื่ม
คุณภาพ และก้าวนำ�นวัตกรรม ทีเ่ ติบโตไพร้อมกับสังคมทีด่ ี โดย
คุณตัน ภาสกรนที มีความตัง้ ใจอย่างแรงกล้า ในการสร้างธุรกิจ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้มนั่ คงและก้าวไกลจนสามารถช่วยเหลือและให้อนาคต
กับผูค้ นในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง เริม่ จากการเสาะแสวงหา
วัตถุดิบที่ดีที่สุด ที่ปลูกโดยเกษตรกรชาวเขา ซึ่งเป็นการ
สร้างงานสุจริต ทีย่ งั่ ยืนไปจนถึงการตัดสินใจลงทุนกับระบบ
โรงงานที่ ใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยตัวเองมากทีส่ ดุ ทำ�ให้สง่
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รอบข้างน้อยที่สุด
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�ธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรม ที่เติบโต
ไปพร้อมกับสังคมที่ดี
พันธกิจ
ต่อลูกค้า : พัฒนาเครื่องดื่มคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพ นำ�
เสนอผ่านรูปแบบทันสมัยเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้บริโภค
ต่อผูถ้ อื หุน้ : ใช้นวัตกรรมสร้างธุรกิจเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการ มองหาโอกาสในการพัฒนาช่องทางการ
จัดจำ�หน่ายใหม่ๆ และต่อยอดสูก่ ารสร้างผลประกอบการสูงสุด
ต่อสังคม : สร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรทีด่ ขี องสังคม
ต่อพนักงาน : สนับสนุนและพัฒนาความสามรถของพนักงาน
ให้มคี วามมืออาชีพ สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละเกิดความภาค
ภูมิ ใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

รายละเอียดบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่อยู่

โทรศัพท์
โทรสาร
Website

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่อยู่
โทรศัพท์

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
: อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ (10400)
(02) 009 9000
(02) 009 9991
http://www.set.or.th/tsd

: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ใชย สอบบัญชี จำ�กัด
: เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 50-51 ถนนสาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ (10120)
: (02) 677 2000

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

3

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

5,361.8

307.8

รายได้รวม

กำ�ไรสุทธิ

0.24

8,626.9

กำ�ไรต่อหุ้น

สินทรัพย์รวม

(หน่วย:ล้านบาท)
รายละเอียด

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

รายได้รวม

5,361.8

6,356.8

6,208.9

5,361.8

6,356.8

6,208.9

ค่าใช้จ่ายรวม

4,936.9

5,451.5

5,189.2

5,093.3

5,451.5

5,189.2

368.5

812.7

1,078.8

307.8

861.5

1,078.7

สินทรัพย์รวม

8,626.9

8,851.6

9,008.2

8,626.9

8,912.7

9,026.2

หนี้สินรวม

2,875.6

2,819.2

2,813.3

2,875.6

2,819.2

2,813.3

ส่วนของผู้ถือหุ้น

5,751.3

6,032.4

6,194.9

5,751.3

6,093.5

6,212.9

จำ�นวนหุ้นชำ�ระแล้ว ณ สิ้นสุดปี (ล้านหุ้น)

1,300.0

1,300.0

1,300.0

1,300.0

1,300.0

1,300.0

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

0.28

0.63

0.89

0.24

0.66

0.89

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

4.4

4.6

4.8

4.4

4.7

4.8

เงินปันผลจ่าย

325.0

650.0

1,300.0

-

-

-

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)

88.2%

80.0%

120.5%

-

-

-

จำ�นวนหุน้ สามัญ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนัก(ล้านหุน้ )

1,300

1,300

1,213

1,300

1,300

1,213

อัตราส่วนทางการเงิน (%)
อั ต ราการทำ � กำ � ไรก่ อ นดอกเบี้ ย ภาษี
ค่าเสื่อมราคา (EBITDA)
อัตราการทำ�กำ�ไรสุทธิ

17.2

22.6

24.1

16.1

23.3

24.1

7.0

12.8

17.4

5.7

13.6

17.4

อัตราผลตอบแทน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

6.3

13.3

26.4

5.2

14.0

26.4

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

4.2

9.2

13.9

3.5

9.6

13.9

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

4

งบแสดงฐานะการเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น

รายงานประจำ�ปี 2559

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
การเป็นบริษทั เครือ่ งดืม่ ในประเทศไทยหมายถึงโอกาสในการสร้างธุรกิจ
ที่มั่นคงจากสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะเครื่องดื่มเป็นสิ่งจำ�เป็นในชีวิต
ประจำ�วันของทุกคน ขณะเดียวกันย่อมหมายถึงการแข่งขันที่เข้มข้น
ยิง่ เข้มข้นผลประโยชน์ ก็จะเป็นของผูบ้ ริโภคมากขึน้ เท่านัน้ แต่ส�ำ หรับ อิชติ นั
สิ่งที่ตามมากับการแข่งขันคือการ “พัฒนา”
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ปี 2559 เป็นปีแห่งความท้าทายของ บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
ผลประกอบการไม่เป็นตามทีค่ าดการณ์ ไว้ ซึง่ ผมขอน้อมรับว่าเรายังทำ�ได้
ไม่ดีนัก แต่เราจะพยายามอย่างหนักต่อไป
เมื่อมองข้ามสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังอยู่ ในสภาวะชะลอตัวและ
เหตุการณ์ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของ ประเทศไทยแล้วสภาพการ
แข่งขันและทิศทางตลาดส่งผลให้อิชิตัน เข้าสู่แผนการพัฒนาองค์กร
ไปอีกระดับหนึ่ง นับจากนี้นโยบายหลักของอิชิตัน เลือกให้ความสำ�คัญ
ด้านการพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างมีจุดขาย
ที่ชัดเจน ขณะนี้มีสินค้าที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วจำ�นวนหนึ่ง รอเวลา
เหมาะสมที่จะนำ�สู่ตลาดผู้บริโภคเมืองไทยเพื่อสร้างศักยภาพ การทำ�
รายได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องต่อสู้ ในสงครามราคา
พร้อมกันนี้ อิชิตันได้เสริมความแข็งแกร่งของทีมขายอีก 1 เท่าตัว
เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำ�รายได้ทางช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม
และช่องทางกระจายสินค้าใหม่ๆ รวมทั้งแผนการวางจำ�หน่ายสินค้า
ในตลาด AEC ประสบความสำ�เร็จและขยายตัวเป็นทีน่ า่ พอใจ ในปี 2560
นอกจากกลุ่มสินค้าใหม่ๆ ที่จะทะยอยออกสู่ตลาดภายในประเทศอย่าง
ต่อเนื่องแล้วท่านจะพบเครื่องดื่มในเครืออิชิตัน กรุ๊ป อย่างแพร่หลาย
อีกมากมายในตลาดต่างประเทศ
“อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่” โรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ ใช้เทคโนโลยีบรรจุ
เย็นแบบปลอดเชื้ออันทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐาน
ระดับโลก จะเป็นอีกหนึ่งกำ�ลังสำ�คัญในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการ
ให้บริการรับจ้างผลิตเครื่องดื่มหลากหลายชนิดไม่จำ�กัด นอกเหนือจาก
กลุม่ ผลิตภัณฑ์อชิ ติ นั แล้ว ทุกท่านจะเห็นผลงานการผลิตเครือ่ งดืม่ แบรนด์
ต่างๆ ออกสู่ตลาดภายในปี 2560 เช่นกัน

นายตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร

ผมและพนักงานอิชิตันขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้ ใจ เชื่อมั่นในแนวทาง
การพัฒนาของเรา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
อิชิตัน กรุ๊ป ในอนาคตครับ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
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1. นายตัน ภาสกรนที

4. นายวิโรจน์

2. นางอิง ภาสกรนที

5. นายธนพันธ์ุ คงนันทะ

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริษทั /ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน/กรรมการธรรมาภิบาล

3. นายเอวี่ย จิ้น โช
กรรมการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2559

สุภาสูรย์

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางสาวอารยา พานิชายุนนท์
กรรมการบริษัท
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7. พล.อ.ต.ณัฐวรรธน์ นิมมลนาภรณ์

10. นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

8. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

9. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน/
กรรมการธรรมภิบาล
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9
1
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7

2

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร
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1. นายตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้อำ�นวยการ

5. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานโรงงาน

2. นางอิง ภาสกรนที
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำ�นวยการ

6. นายปรีชา อัจฉรานนท์
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจ้ ดั การบัญชี - การเงิน

3. นายเอวี่ย จิ้น โช
กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษาด้านโรงงาน
4. นายธนพันธ์ุ คงนันทะ
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ-เครื่องดื่ม

รายงานประจำ�ปี 2559
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมา
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “อิชิตัน กรุ๊ป”)
เดิมชื่อ บริษัท ไม่ตัน จำ�กัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2553
ด้วยทุนจดทะเบียน500 ล้านบาท เพื่อดำ�เนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น
แบบฟิวชั่นสเต็คคอร์ส และร้านช็อกโกแลตสดสไตล์ญี่ปุ่น ผลิตและ
จำ�หน่ายเครื่องดื่ม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทีมงานของบริษัทฯ มุ่งเน้น
ธุรกิจเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น
ผู้นำ�ธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวคุณภาพระดับยอดฝีมือของประเทศไทย
บริษทั ฯ จึงได้ขายธุรกิจอาหารออกไปใน เดือนมกราคม 2556 สำ�หรับ
ธุรกิจเครื่องดื่มซึ่งเป็นส่วนงานที่ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้จำ�หน่ายเครื่องดื่ม ฟังก์ชันนัล จำ�นวน
2 รสชาติ ภายใต้ชื่อทางการค้า อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์ ตั้งแต่เดือน
มกราคม ปี 2554 และวางจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม
ครั้งแรก จำ�นวน 3 รสชาติ ภายใต้ชื่อทางการค้า อิชิตัน กรีนที ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ปี 2554 โดยเป็นการว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกเป็น
ผูผ้ ลิต ต่อมาบริษทั ฯ ลงทุนก่อสร้างโรงงานเครือ่ งดืม่ ทีม่ กี �ำ ลังการผลิต
1 สายการผลิตขวด และ 1 สายการผลิตกล่อง ที่สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงงานเริ่มดำ�เนินการทดสอบ
การผลิตครั้งแรกในเดือนกันยายน ปี 2554 ทั้งนี้ เกิดเหตุการณ์
มหาอุทกภัยในเดือนตุลาคม ปี 2554 ส่งผลให้สายการผลิตของ
บริษัทฯ ได้รับความเสียหายและ ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย โดย
โรงงานสามารถเริ่มดำ�เนินการผลิตในช่วงต้นปี 2555 ด้วยกำ�ลัง
การผลิต 1 สายการผลิตขวด และ 1 สายการผลิตกล่อง
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯเมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ
มี ทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท และมีทุนชำ�ระแล้ว 1,300 ล้าน
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1,300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ
1.00 บาท บริษัทฯประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่ม
ชาเขียวพร้อมดื่ม “อิชิตัน กรีนที” เครื่องดื่มสมุนไพร “เย็นเย็น โดย
อิชิตัน” เครื่องดื่มชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าว “อิชิตัน ชิวชิว” และ
เครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้และเยลลี่ “ไบเล่”

สำ�หรับกลยุทธ์ทางการตลาด บริษทั ฯ วางตำ�แหน่งผลิตภัณฑ์เป็นเครือ่ ง
ดื่มที่มีคุณภาพสูง เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบตลอดจนกรรมวิธี ใน
การผลิตทีพ
่ ถิ พ
ี ถิ นั และบรรจุภณ
ั ฑ์ทสี่ ะอาดปลอดภัย เพือ่ สุขภาพของ
ผู้บริโภคและรสชาติท่ียังคงความ เป็นธรรมชาติ โดยผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ มีจุดเด่นคือ
• เป็นเครือ่ งดืม่ คุณภาพทีด่ ตี อ่ สุขภาพ ผลิตจากใบชาเขียวออร์แกนิค
ที่ได้รับใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
• ผลิตภัณฑ์มรี ปู ลักษณ์ทนั สมัยและมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ทหี่ ลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม
• รสชาติตรงกับความชื่นชอบของผู้บริโภคคนไทย
• เป็นเครื่องดื่มที่รักและเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กำ�ลังการผลิตรวมของบริษทั ฯ เป็นดังนี้
• กำ�ลังสายการผลิตขวดรวม 6 สายการผลิต หรือคิดเป็น 1,200
ล้านขวด/ปี (หรือเทียบเท่า 504 ล้านลิตร/ปี)
• กำ�ลังสายการผลิตกล่องยูเอชทีรวม 2 สายการผลิต หรือคิดเป็น
200 ล้านกล่อง/ปี (หรือเทียบเท่า 60 ล้านลิตร/ปี)
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม เป็น
ผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่ ชาเขียวพร้อมดืม่ “ อิชติ นั กรีนที” เครือ่ ง
ดื่มชาดำ�พร้อมดื่ม “อิชิตัน ดราก้อนแบล็คที” เครื่องดื่มสมุนไพร
“เย็นเย็น โดยอิชิตัน” และเครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้ไม่อัดลม “ไบเล่” เมื่อวัน
ที่ 27 สิงหาคม 2557 บริษัทได้เข้าทำ�สัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท พีที
อาทรี่ แปซิฟคิ (“AP”) ซึง่ เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศอินโดนีเซีย
เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
ทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ ในประเทศอินโดนีเซีย และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลิตและ
จำ�หน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม แบรนด์ “อิชิตัน” ในประเทศอินโดนีเซีย
โดยบริษัทและ AP จะเข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าในอัตราส่วนที่เท่ากัน
(อัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำ�หน่ายได้ทั้งหมดของกิจการ
ร่วมค้า) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำ�นวนรวม 200,000 ล้านรูเปีย
อินโดนีเซีย (หรือประมาณ 575 ล้านบาท) บริษัทฯได้จ่ายชำ�ระเงิน
ทุนจัดตั้งบริษัทงวดแรกในอัตราร้อยละ 50 ของ ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว
เป็นจำ�นวนเงิน135.6 ล้านบาทและกิจการร่วมค้าดังกล่าวจัดตัง้ เสร็จ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จึงกลายเป็นกิจการที่ ควบคุมร่วมกันของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่21 มิถุนายน 2559 บริษัทได้รับจดหมายจากการ
ร่วมค้าเรียกให้ชาํ ระเงินทุนจัดตัง้ บริษทั เพิม่ อีกเป็นจํานวนเงิน40,000
ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่า 115.6 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ นําไปซือ้ ทีด่ นิ และ เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษทั ได้จา่ ยชําระเงินทุนดัง
กล่าวแล้วเมื่อวันที่30 มิถุนายน 2559 และการร่วมค้าได้จดทะเบียน
เพิ่มทุน กับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้ว
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (ICHI)
ทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท
ทุนชําระแล้ว 1,300 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท

50%

บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จํากัด
ทุนจดทะเบียน 400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
(ประมาณ 1,184 ล้านบาท)

50%

บริษัท PT Atri Pasifik
(บริษัทร่วมทุน)
50%

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

9

เดือน / ปี
ปี 2553
กันยายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปี 2554
มกราคม
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
กันยายน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
-

ตุลาคม

10
พฤศจิกายน
ปี 2555
มกราคม
มีนาคม-เมษายน
กรกฎาคม

-

กันยายน
ปี 2556
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
มิถุนายน

-

กรกฎาคม

กันยายน

-

ก่อตั้งบริษัท ไม่ตัน จำ�กัด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจำ�นวน 5.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น
เข้าทำ�สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ. พระนครศรีอยุธยา พื้นที่
รวม 75-3-80 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงาน
ยื่นขอบัตรส่งเสริมการลงทุน และดำ�เนินขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
ว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกผลิตเครื่องดื่ม อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์ และเริ่มทำ�การตลาดและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ดับเบิ้ลดริ๊งค์
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์ ขนาดบรรจุ 420 มล.
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2554 มีมติอนุมัติเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 600.0 ล้านบาท แบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 6.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1496(2)/2554
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที แบบขวด ขนาดบรรจุ 420 มล.
โรงงานเริ่มทดสอบกระบวนการผลิตครั้งแรกด้วยกำ�ลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด และ 1 สาย
การผลิตกล่อง
เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากมหาอุทกภัยรวม 1,180.6 ล้านบาท
ในขณะที่มีรายได้ที่รับรู้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยส่วนแรก จำ�นวน 600.0 ล้านบาท ทำ�ให้
บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจากมหาอุทกภัยที่รับรู้ ในปี 2554 จำ�นวน 580.6 ล้านบาทในปีถัดไป บริษัทฯ
ได้รับเงินชดเชยทั้งหมดจากบริษัทประกันภัย ทำ�ให้ต้องรับรู้เป็นรายได้ส่วนที่เหลือในปี 2555 เพิ่มอีก
จำ�นวน 518.8 ล้านบาท (สุทธิจากรายการขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายอาคารและอุปกรณ์ ในปี 2555
จำ�นวน 50.5 ล้านบาท)
เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มอิชิตัน กรีนที แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 250 มล.
โรงงานเริม่ ดำ�เนินการผลิตด้วยกำ�ลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด (มี.ค.) และ 1 สายการผลิตกล่อง (เม.ย.)
เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตกล่อง รวมเป็น 2 สายการผลิตกล่อง
เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 2 สายการผลิตขวด
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2555 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000.0 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 10.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนให้กับ
ผู้ถือหุ้นเดิม
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาดำ�พร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที ขนาดบรรจุ 420 มล.
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มอิชิตัน กรีนที ขนาดบรรจุ 840 มล.
จำ�หน่ายธุรกิจอาหาร
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็นเย็น โดยอิชิตัน ขนาดบรรจุ 400 มล.
เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 3 สายการผลิตขวด
วางจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่ ชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลีย้ ง เย็นเย็น โดยอิชติ นั แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 250 มล.
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 มีมติอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด และการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเป็น 1,300.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1,300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
1 บาท/หุ้น
ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 5175(2)/2556
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ตามบัตรส่งเสริม (เดิม)
เลขที่ 1496(2)/2554

ปี 2557
มีนาคม

-

เมษายน

-

รายงานประจำ�ปี 2559

วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มอิชิตัน ซีเล็คเต็ด เป็นเครื่องดื่มชาสูตรหวานน้อย ขนาดบรรจุ 450 มล.
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็น เย็น โดยอิชิตัน แบบกระป๋องสลิม
ขนาดบรรจุ 240 มล.
บริษัทฯ ได้ทำ�การเข้าจดทะเบียนและทำ�การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 4 สายการผลิตขวด

พฤษภาคม

-

มิถุนายน

-

กรกฎาคม
สิงหาคม

-

กันยายน

-

พฤศจิกายน
ปี 2558
มกราคม
มีนาคม
เมษายน
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

-

ตุลาคม

-

พฤศจิกายน
ปี 2559

-

พฤษภาคม

-

มิถุนายน

-

กรกฎาคม

-

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

-

ซื้อสิทธิ์ ในเครื่องหมายการค้า “ไบเล่” (หรือ Bireley’s) พร้อมสูตรการผลิตจาก บริษัท ซันนี่ เฮิร์บ
อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ
ยกเลิกการวางจำ�หน่ายเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็นเย็น โดยอิชิตัน ขนาดบรรจุ 800 มล.
(เย็นเย็น ยักษ์)
เข้าร่วมทุนในกิจการร่วมค้าในประเทศอินโดนีเซีย
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรเย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน้ำ�ผึ้ง โดยอิชิตัน ขนาดบรรจุ 400 มล.
วางจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่ สมุนไพรเย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน้�ำ ผึง้ โดยอิชติ นั แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 250 มล.
และแบบขวด ขนาดบรรจุ 800 มล. (เย็นเย็น ยักษ์ เก๊กฮวยผสมน้ำ�ผึ้ง)
เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 5 สายการผลิตขวด
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม รสน้ำ�ผึ้งผสมมะนาว ขนาดบรรจุ 290 มล.
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาดำ�พร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที รสมัลเบอร์รี่ ขนาดบรรจุ 290 มล.
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม รสลิ้นจี่ ขนาดบรรจุ 420 มล.
เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 5 สายการผลิตขวด
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม รสลิ้นจี่ แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 250 มล.
เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 6 สายการผลิตขวด
บริษัทฯ ได้จัดงานเปิดตัว “ไบเล่” น้ำ�ผลไม้ไม่อัดลมในลุคใหม่ “ความสุขรสผลไม้
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้ ไม่อัดลม “ไบเล่” จำ�นวน 2 รสชาติ ได้แก่ ไบเล่ น้ำ�ส้ม และ
ไบเล่ น้ำ�องุ่นแดง ขนาดบรรจุ 290 มล.
ยกเลิกการวางจำ�หน่ายเครื่องดื่มอิชิตัน ซีเล็คเต็ด
ยกเลิกการผลิตเครื่องดื่มชาดำ�พร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที รสสตรอว์เบอร์รี่
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็นเย็น โดยอิชิตัน ขนาด 315 มล.
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม รสลิ้นจี่ ขนาดบรรจุ 840 มล.
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้ไม่อัดลม “ไบเล่” รสชาติ ใหม่ จำ�นวน 1 รสชาติ ไบเล่ รสลิ้นจี่
ขนาดบรรจุ 290 มล.
เปิดตัวเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม ที่ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จำ�กัด โดย
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม 2 รสชาติ คือ รสน้ำ�ผึ้งผสมมะนาว และ รสลิ้นจี่
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรเย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน้ำ�ผึ้ง โดยอิชิตัน ขนาดบรรจุ 315 มล.
วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้ไม่อัดลม “ไบเล่” รสชาติ ใหม่ จำ�นวน 1 รสชาติ ไบเล่ รสแอปเปิ้ลขนาด
บรรจุ 290 มล.
วางจำ�หน่าย เครือ่ งดืม่ ชาเขียวพร้อมดืม่ รสชาติน�ำ้ ผึง้ ผสมมะนาว และจมูกข้าวญีป่ นุ่ ขนาดบรรจุ 600 มล.
วางจำ�หน่าย อิชิตัน และ เย็นเย็น กล่อง ขนาด 300 ml. แทนขนาด 250 ml. เพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่ม
ในปริมาณที่มากกว่าแต่ราคาเท่าเดิม 10 บาท
วางจำ�หน่าย ไบเล่ นํ้าผลไม้ 10% รสส้ม ขนาดใหม่ 250 มล. เพื่อวางจำ�หน่ายในช่องทาง
Traditional Trade
วางจำ�หน่าย ไบเล่ นํ้าผลไม้ 10% รส องุ่น ขนาดใหม่ 250 มล. เพื่อวางจำ�หน่ายในช่องทาง
Traditional Trade
วางจำ�หน่าย ไบเล่ 100% ฟรุตครีเอชัน่ นํา้ ผลไม้แท้ 100% รสส้มผสมมะม่วง และ รสส้มผสมแครอท
ขนาด 1,000 มล.เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลรักษาสุขภาพ ในช่องทาง Super/Hyper Market
วางจำ�หน่าย อิชิตัน ชิวชิว ชาผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวขนาด 410 มล.
วางจำ�หน่าย ไบเล่ 100% ฟรุตครีเอชั่น นํ้าผลไม้แท้ 100% รสส้มผสมมะเขือเทศ ขนาด 1,000 มล.
เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลรักษาสุขภาพ ในช่องทาง Super/Hyper Market
วางจำ�หน่าย ไบเล่ ฟรุตทูโก เยลลี่ จากน้ำ�ผลไม้แท้ รส ส้ม องุ่น ขนาด 150 g. เพื่อเจาะกลุ่มดูแล
สุขภาพและต้องการมีรูปร่างดี
วางจำ�หน่าย “เย็น เย็น” โกลด์ ขนาด 555 มล. เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคตามสำ�นักงาน
วางจำ�หน่าย ไบเล่ 100% ฟรุตครีเอชั่น นํ้าผลไม้แท้ 100% รสส้มผสมมะม่วง รสส้มผสมแครอท
และรสส้มผสมมะเขือเทศ ขนาด 230 มล. เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลรักษาสุขภาพ ในช่องทาง
Convenience Stores

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีทั้งหมด 5 สายผลิตภัณฑ์ อยู่ ใน
รูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบขวด กล่องยูเอชที และถุงเยลลี่
1. เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที เป็นเครื่องดื่มชาเขียวที่
มุ่งเน้นในคุณภาพของวัตถุดิบ มีทั้งหมด 8 รสชาติ ได้แก่ (1) รสต้น
ตำ�รับผสมดอกชา (2) รสน้ำ�ผึ้งผสมมะนาว (3) รสคิคุชะ (เก๊กฮวย)
(4) รสจมูกข้าวญี่ปุ่น (5) สูตรไม่มีน้ำ�ตาลผสม มัทฉะ (6) รสเบอร์รี่
เบอร์รี่ (7) อู่หลง สูตรไม่มีน้ำ�ตาล และ (8) รสลิ้นจี่
2. เครื่องดื่มสมุนไพร ภายใต้ชื่อการค้า เย็นเย็น โดยอิชิตัน มีทั้งหมด
3 รสชาติ ได้แก่ (1) ชาเขียวสมุนไพรผสม น้ำ�จับเลี้ยง (2) เก๊กฮวย
ผสมน้ำ�ผึ้ง และ (3) เย็นเย็นโกลด์
3. เครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้ และ เยลลี่ ภายใต้ชื่อการค้า ไบเล่ มีทั้งหมด 6
รสชาติ ได้แก่ (1) น้ำ�ส้ม (2) น้ำ�องุ่นแดง (3)น้ำ�ลิ้นจี่ (4) น้ำ�ส้มผสม
มะม่วง 100% (5) น้�ำ ส้มผสมแครอท 100% (6) น้�ำ ส้มผสมมะเขือ
เทศ 100% และ เยลลี่ 2 รสชาติ (1) ส้ม (2) องุ่น
4. เครือ่ งดืม่ ชาเขียวผสมวุน้ มะพร้าว พร้อมดืม่ อิชติ นั ชิวชิว เป็นเครือ่ ง
ดื่มชาเขียวที่มุ่งเน้นความอร่อยและเคี้ยวสนุก
มี
ทั้งหมด 2 รสชาติ ได้แก่ (1) องุ่น (2) สตรอว์เบอร์รี่
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5. เครื่องดื่มชาดำ�พร้อมดื่มมีทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่ (1)รสเลมอน
(2)รสมัลเบอร์รี่ (3) รสแอปเปิ้ล

บริษัทฯ ได้จำ�หน่ายสินค้าผ่านตัวแทนผู้จัดจำ�หน่าย 3 ราย ได้แก่ (1)
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด (2) บริษัท บุญรอดเอเชีย
จำ�กัด และ (3) บริษัท ไอแอมกรีนที จำ�กัด (IGT) ซึ่งเป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน และเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าของช่องทางการจัด
จำ�หน่ายแบบ Traditional Trade ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ทับซ้อนกับ
กลุม่ เป้าหมายของ DKSH และบุญรอดเอเชีย จึงได้มกี ารจัดตัง้ บริษทั
ไอแอม กรีนที จำ�กัด (IGT) ขึ้นมาในเดือนมิถุนายน 2554 โดยมี คุณ
อิง ภาสกรนที (ภรรยาของคุณตัน ภาสกรนที) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วย
สัดส่วนการถือหุน้ 75% (อีก 25% ถือหุน้ โดยกลุม่ ตระกูลไตรพฤกษ์
ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ) โดย
มีจุดประสงค์เพื่อจัดจำ�หน่ายเครื่องดื่มของอิชิตันในช่องทางประเภท
ซาปั๊ว ต่อมาบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะเน้นการผลิต การตลาด และ
การสร้างแบรนด์ โดยจะไม่ทำ�ธุรกรรมทางด้านการจัดจำ�หน่ายเองซึ่ง
ต้องใช้เวลาของผู้บริหารในการจัดการรวมถึงกำ�ลังพลจำ�นวนมาก
บริษัทฯ จึงไม่จัดโครงสร้างให้ IGT อยู่ ในกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อนำ�เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณอิง ภาสกรนที
จึงได้ขายหุ้น IGT ที่ตนถืออยู่ทั้งจำ�นวนให้แก่ คุณธัญธิตา ภาสกรนที
(พี่สาวของคุณตัน ภาสกรนที) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการ
ถือหุ้น 80.0% ในบริษัท โอ.จี.ที จำ�กัด (OGT) ทั้งนี้ OGT เดิมเป็นผู้
จัดจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวในช่องทางประเภทซาปั๊ว ของผู้ประกอบ
การชาเขียวรายหนึง่ ต่อมาได้หยุดดำ�เนินการจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่ ชาเขียว
ให้กับผู้ประกอบการรายดังกล่าว ปัจจุบัน OGT มิได้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องหรือแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีรายได้ค่าเช่าที่ดิน
จาก IGT ซึ่งผูกพันตามสัญญาเช่าเดิม

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 24 รสชาติ ภายใต้ขนาดบรรจุภัณฑ์ 13 ประเภท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง ดังนี้
บรรจุภัณฑ์
ราคา
(หน่วย : บาท)

กล่อง กล่อง กล่อง ถุง ขวด ขวด ขวด ขวด ขวด ขวด ขวด ขวด ขวด
300 230 1000 150 250 290 315 400 410- 555 600 800 840
ml ml. ml. g.
ml
ml
ml
ml 420 ml
ml
ml
ml
(OEM) (OEM)
ml
10

20

69 10/12 10 10/13 10

15 15/16 20

20

27

25

เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม
1. ต้นตำ�รับผสมดอกชา

√

-

-

-

√

-

-

-

2. น้ำ�ผึ้งผสมมะนาว

√

√

-

-

√

√

-

√

-

-

-

√

-

-

-

√

-

-

√

√

-

√

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. คิคุชะ (เก๊กฮวย)
4. จมูกข้าวญี่ปุ่น

√

5. สูตรไม่มนี �้ำ ตาลผสมมัทฉะ
6. เบอร์รี่ เบอร์รี่
7. อู่หลง สูตรไม่มีน้ำ�ตาล

รายงานประจำ�ปี 2559

√

√

บรรจุภัณฑ์
ราคา
(หน่วย : บาท)

กล่อง กล่อง กล่อง ถุง ขวด ขวด ขวด ขวด ขวด ขวด ขวด ขวด ขวด
300 230 1000 150 250 290 315 400 410- 555 600 800 840
ml ml. ml. g.
ml
ml
ml
ml 420 ml
ml
ml
ml
(OEM) (OEM)
ml
10

20

69 10/12 10 10/13 10

15 15/16 20

20

27

√

-

-

25

เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม
8. ลิ้นจี่

√

-

-

-

เครือ่ งดืม่ ชาเขียววุน้ มะพร้าว
9. องุ่น

√

10. สตรอว์เบอร์รี่

√

เครื่องดื่มชาดำ�พร้อมดื่ม
11. รสเลมอน

√

12. รสมัลเบอร์รี่

√

13. รสแอปเปิ้ล

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

เครื่องดื่มสมุนไพร
14. เย็นเย็น น้ำ�จับเลี้ยง

√

-

√

√

-

-

√

-

15. เย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน้�ำ ผึง้

√

-

√

√

-

-

√

-

√

16. เย็นเย็น โกลด์
เครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้
17. น้ำ�ส้ม 10%

√

√

-

-

-

-

-

-

18. น้ำ�องุ่นแดง 10%

√

√

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

19. น้ำ�ลิ้นจี่ 10%
20. นา้ํ ส้มผสมมะม่วง 100%

√

√

21. นํา้ ส้มผสมแครอท 100%

√

√

22. นํา้ ส้มผสมมะเขือเทศ100%

√

√

เยลลี่ผลไม้
23. เยลลี่รสส้ม 20%

√

24. เยลลี่รสองุ่น 20%

√

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

13

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้สำ�หรับปี 2557 ถึงปี 2559 สรุป ได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขายสุทธิ
รายได้อื่น
รายได้รวม

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

5,338.3

99.6

6,339.6

99.7

6,179.1

99.5

23.5

0.4

17.2

0.3

29.8

0.5

5,361.8

100.0

6,356.8

100.0

6,208.9

100.0

ส่วนแบ่งตลาด*

40.4%

43.4%

43.8%

จำ�นวนรสชาติ

24รสชาติ

17 รสชาติ

19 รสชาติ

ปี 2558

ปี 2557

*ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen ข้อมูลเดือน มกราคม 2560

โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลัก
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โครงสร้างรายได้
กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม
กลุม่ เครือ่ งดืม่ น้�ำ ผลไม้ และอืน่ ๆ
รวม

รายงานประจำ�ปี 2559

ปี 2559
ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

5,122.7

96.0

6,096.5

96.2

6,170.1

99.8

215.6

4.0

243.1

3.8

9.0

0.2

5,338.3

100.0

6,339.6

100.0

6,179.1

100.0

ภาวะอุตสาหกรรม และ การแข่งขัน
TAN

เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ ห ลั ก มาจากการขายเครื่ อ งดื่ ม ชา
พร้อมดื่ม โดยคิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ย 96.0% ของรายได้รวม
สำ�หรับปี 2559 (เป็นเครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้ไม่อัดลม 4.0%) ข้อมูลภาวะ
อุตสาหกรรมจึงเน้นข้อมูลภาวะตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มเป็นหลัก
ในปี 2559 ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม (Ready to Drink Tea)
มีมูลค่ารวม 14,493 ล้านบาท ชะลอตัวลดลง 7% ทั้งนี้ เป็นผล
จากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจซึ่งยังไม่ดี
ขึ้นอย่างมีนัยยะ ส่วนแบ่งตลาดของปี 2559 ได้แก่ อิชิตัน 27.2%
เย็น เย็น 13.2% โออิชิ 36.8% จับใจ 6.6% และอื่นๆ 16.2%
(ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen)
แนวโน้มการลงทุนและการขยายตลาด
แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มของผู้บริโภคนั้น ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์
ให้ผู้บริโภคเลือกหลากหลายมากขึ้น เช่น เครื่องดื่มผสมวุ้นมะพร้าว
และที่เห็นเด่นชัดคือ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่เน้นเรื่องน้ำ�ตาลน้อย
ไม่มนี �้ำ ตาล หรือให้ความหวานจากธรรมชาติ เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั
เน้นการดูแลใส่ ใจสุขภาพ จึงทำ�ให้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพทีเ่ น้น
เรือ่ งดังกล่าว เริม่ ได้รบั ความสนใจ แนวโน้มการบริโภคเครือ่ งดืม่ สุขภาพ
ที่เน้นเรื่องน้ำ�ตาลน้อย ไม่มีน้ำ�ตาล หรือให้ความหวานจากธรรมชาติ
นั้นจะเป็นโอกาสทางการตลาดของบริษัทฯ ทำ�ให้แผนกวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของอิชิตัน กรุ๊ป ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง
ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
เป็นอย่างดี ได้มกี ารคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่ ใส่ ใจสุขภาพมากเป็นพิเศษ
ตลาดชาพร้อมดื่มก็ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต เพราะ
การเข้ามาในสินค้ากลุ่มใหม่ ที่ได้การตอบรับจากผู้บริโภค เช่น ชาเขียว
ผสมวุน้ มะพร้าว ชาเขียวเพือ่ สุขภาพ ซึง่ จะช่วยทำ�ให้การแข่งขันในตลาด
ชาพร้อมดื่มคึกคัก และมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นอีกด้วย
ทางอิชติ นั กรุป๊ ยังได้มงุ่ เน้นการขยายตลาด ไปยังกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน
ไม่ว่าจะเป็น ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า เป็นต้น นอกเหนือจาก
อินโดนีเซีย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีแนวโน้มว่าสัดส่วน
การขายจากตลาดต่างประเทศจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
นโยบาย และลักษณะการตลาด
1.กลยุทธ์การแข่งขัน
ในปี 2559 ตลาดชาพร้อมดื่มยังคงมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและ
ยังได้รบั ผลกระทบจากภาวะ การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และ
ต่างประเทศมีผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย ลดการใช้จ่ายสินค้า
ฟุ่มเฟือยที่ไม่จำ�เป็นลง ซึ่งส่งผลให้ ในปี 2559 ตลาดชาพร้อมดื่ม
และหลายๆ ตลาดไม่เติบโตเท่าที่ควร รวมทั้งภาครัฐยังมีนโยบายเกี่ยว
กับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มประเภทน้ำ�พืช ผัก ผลไม้

ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนที่แต่เดิมไม่มีการ
จัดเก็บภาษี เช่น ชาเขียวพร้อมดื่ม เครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้ ซึ่งได้รับยกเว้น
ภาษีสรรพสามิต นโยบายดังกล่าวยังคงเป็นเพียงแนวความคิดของ
ภาครัฐในการจัดเก็บภาษี ทำ�ให้ผู้ประกอบการเครื่องดื่มจำ�เป็นต้อง
ติดตามความความคืบหน้า เพื่อปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์ อีกทั้ง
การใช้งบการตลาด งบประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามา
กระตุ้นยอดตลาด โดยมองว่าตลาดชายังไม่ถึงจุดอิ่มตัวหากผู้เล่น
ในตลาดทัง้ รายเก่าและรายใหม่ยงั มีการทำ�การตลาด และประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดชาเขียวนั้นก็มี การพัฒนาเพื่อรับกับเทรนด์
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
1) กลยุทธ์บริหารแบรนด์ ให้แข็งแกร่ง
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มที่มี ในตลาดปัจจุบัน
มีความแตกต่างด้านรูปลักษณ์และรสชาติค่อนข้างน้อย ดังนั้น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทโี่ ดดเด่น การสร้างแบรนด์ ให้มคี วามแข็งแกร่ง
จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างและรักษาฐานลูกค้า
ไว้ได้ โดยบริษทั ฯ มีความประสงค์จะสร้างตราสินค้า “อิชติ นั ” ให้สะท้อน
จุดยืนถึงการเป็นสินค้าคุณภาพและได้จัดทำ�แผนการสื่อสารต่อตลาด
ทีเ่ น้นย้�ำ ถึงคุณภาพของวัตถุดบิ ทีน่ �ำ มาผลิตตลอดจนกระบวนการผลิต
ทีพ
่ ถิ พ
ี ถิ นั โดยใช้วธิ กี ารสือ่ สารในรูปแบบ 360 องศา ถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภค
2) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นการตอกย้ำ�จุดยืนของแบรนด์สินค้าคุณภาพ บริษัทฯ จึงได้
ควบคุมคุณภาพสินค้าทุกห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การคัดสรรวัตถุดบิ ชัน้ ดี กระบวนการผลิตทีม่ คี วามพิถพ
ี ถิ นั
การใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่ ให้เครือ่ งดืม่ คงคุณค่า ความเป็นธรรมชาติ
และคุณภาพดีเมื่อผู้บริโภคเปิดดื่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมวิจัย
และพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรม
เครือ่ งดืม่ ทีม่ คี วามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ซึง่ จะ
ทำ�หน้าที่ ในการคิดค้นสูตรใหม่ๆ ที่เหมาะกับความชื่นชอบของคนไทย
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เช่น เครื่อง
ดื่มสมุนไพรสูตรเข้มข้น เย็นเย็น โกล์ด โดยอิชิตัน เครื่องดื่มชาเขียว
ผสมวุ้นมะพร้าว อิชิตัน ชิว ชิว ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ ใส่ ใจ
ถึงรายละเอียดของรูปลักษณ์และขนาดบรรจุภัณฑ์ โดยองค์ประกอบ
ของบรรจุภณ
ั ฑ์จะต้องทำ�จากวัสดุทปี่ ลอดภัย และสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้เป็นอย่างดีและสะดวกต่อการบริโภค ในขณะที่รูป
ลักษณ์ของฉลากได้รบั การออกแบบให้มคี วามทันสมัย เพือ่ ช่วยกระตุน้
การตัดสินใจซื้อ ณ จุดขายของผู้บริโภคได้

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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3) การบริหารสินค้าคงคลัง และต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากต้นทุนการผลิตคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร
อุปกรณ์ ซึ่งต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจะลดลงเมื่อบริษัทฯ มีปริมาณ
การผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ได้นำ�ระบบการผลิตประเภทปลอด
เชื้อชนิดบรรจุเย็น (Cold Aseptic Filling System) เข้ามาใช้ ใน
กระบวนการผลิตซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถช่วยลดต้นทุน
ในการผลิตได้โดย (1) การใช้วัสดุที่เบากว่า (2) ระยะเวลาการผลิต
ที่ต่อเนื่องยาว 120 ชั่วโมงต่อการทำ�ความสะอาด 1 ครั้ง ทำ�ให้
การผลิตมีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่เสียเวลา ในการล้างเครื่องจักร
(3) ระบบเครือ่ งจักรเป็นระบบอัตโนมัตทิ งั้ หมด ทำ�ให้ประหยัดต้นทุนด้าน
แรงงาน และได้ตดิ ตัง้ ระบบ Automated Storage & Retrievable
System ช่วยในการบริหารคลังสินค้า ซึง่ สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านแรงงาน ทั้งหมดนี้จะสนับสนุนให้การ
บริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
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4) กลยุทธ์การบริหารช่องทางจัดจำ�หน่าย และการกระจายสินค้า
เพือ่ ให้สนิ ค้าของบริษทั ฯ กระจายและเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
และไม่เกิดภาวะสินค้าขาดตลาด บริษัทฯ ได้ควบคุมและติดตามสินค้า
ตั้งแต่การเคลื่อนย้ายสินค้าพร้อมขายออกจากฐานการผลิต และ
ส่งต่อให้ผจู้ ดั จำ�หน่ายตลอดจนการกระจายสินค้าให้รา้ นค้าปลีก นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังมีทมี งานทำ�หน้าทีต่ ดิ ตามผลการขายและระยะเวลาการหมุน
ของสินค้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อคาดการณ์ปริมาณ การขายและปริมาณ
การเก็บสินค้าที่เหมาะสมในอนาคต รวมถึงกำ�หนดแผนการขายและ
การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังได้มแี ผนผลักดันยอดขายในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน
5) กลยุทธ์การตลาดและการขาย
การพยากรณ์ความต้องการบริโภค : บริษัทฯ คาดการณ์ปริมาณ
ความต้องการบริโภคเครือ่ งดืม่ ตามข้อมูลและสถิติ ในอดีต โดยวิเคราะห์
ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อในแต่ละช่วงเวลา อาทิ
เช่น ฤดูกาล เทศกาล สภาพการแข่งขัน และภาวะทางเศรษฐกิจในขณะ
นั้นๆ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามควบคุมระดับความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ์ความต้องการบริโภคไว้ ให้ไม่เกิน 10% โดยการ
พยากรณ์ความต้องการบริโภคที่ ใกล้เคียงความเป็นจริงจะสนับสนุนให้
การวางแผนการผลิตและการวางแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริม
การขายของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม
การวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย : เนื่องจากธุรกิจ
เครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนของความต้องการบริโภค ตาม
ฤดูกาล โดยอัตราการบริโภคในช่วงฤดูร้อนจะสูงกว่าในช่วงเดือน
อื่นๆ ของปี ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างทันท่วงที บริษัทฯ ได้ ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดทั้งแบบ
Above the line (การตลาดผ่านสือ่ ทีเ่ ข้าถึงกลุม่ ผูฟ
้ งั ในวงกว้าง) และ
Below the line (การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง)
ในช่วงฤดูรอ้ น และมุง่ เน้นให้ความสำ�คัญกับการให้สว่ นลดทางการค้ากับ
ตัวแทนจัดจำ�หน่ายในช่วงเดือนที่มีอัตราการบริโภคต่ำ� โดยบริษัทฯ ได้
วางแผนการตลาดเชิงรุกเพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งการตลาด ประกอบกับเพิม่
การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของการเป็นแบรนด์ผผู้ ลิตสินค้าคุณภาพ
เพือ่ ตอกย้�ำ จุดยืนของ ผลิตภัณฑ์ บริษทั ฯ มีการจัดทำ�การส่งเสริมการ
ขายใน 4 รูปแบบหลัก คือ การจัดทำ� Sales Promotion กับร้านค้า
ปลีก, การจัดทำ� Sales Promotion กับตัวแทนจำ�หน่าย, การจัดทำ�
Sales Promotion แบบทั่วประเทศ และการจัด Promotion ทาง
สื่อออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดงบประมาณประจำ�ปีเพื่อให้ค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับยอดขาย
การกำ�หนดราคาและส่วนลดการค้า : เนื่องจากเครื่องดื่มพร้อม
ดื่ ม เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ค วามผั น ผวนตามฤดู ก าล บริ ษั ท ฯ จึ ง ต้ องมี

รายงานประจำ�ปี 2559

การปรับเปลีย่ นและทบทวนนโยบายการให้สว่ นลดการค้าให้สอดคล้อง
กับปริมาณ ความต้องการของตลาดอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง ใน
ขณะที่ การกำ�หนดราคาขายไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้มากนัก เนื่องจาก
สภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มค่อนข้างรุนแรง
2. ลูกค้าเป้าหมาย
		
กลุ่มเป้าหมายหลักของอิชิตัน กรุ๊ป เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำ�งาน
ที่มีความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดังนั้น บริษัท ฯ จึงมีแผนการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งกลุ่มตลาดชาพร้อมดื่มและกลุ่มตลาด
น้ำ�ผลไม้ และยังได้ดึงจุดเด่นในแต่ผลิตภัณฑ์ออกมาสื่อสารให้กับ
ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย
สำ�หรับปี 2559 ได้ออกผลิตภัณฑ์ อิชิตัน ชิวชิว เครื่องดื่มชาเขียว
ผสมวุ้นมะพร้าว รสองุ่น และ สตรอว์เบอร์รี่ เพื่อให้ผู้บริโภควัยรุ่น
ที่ชอบความสนุกของการดื่มและเคี้ยวไปพร้อมๆ กัน ไบเล่ นํ้าผลไม้
แท้ 100% ฟรุตครีเอชัน่ รสส้มผสมมะม่วง รสส้มผสมแครอท ส้มผสม
มะเขือเทศ ให้กบั ผูบ้ ริโภคทีร่ กั สุขภาพ ไบเล่ ฟรุตทูโก เยลลีจ่ ากน้�ำ ผลไม้แท้
รสส้ม องุ่น สำ�หรับผู้บริโภคที่ต้องการความอร่อย แต่แคลอรี่ต่ำ�
		
ในอนาคตบริษทั ฯ ยังคงไม่หยุดนิง่ โดยมีแผนในการขยายขอบเขตของ
สินค้า ให้มีความหลากหลายมากขึ้นให้เข้าถึงกับทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง และยังคงพัฒนากลุ่มสินค้าใหม่ๆ เพื่อนำ�ออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งการสร้างตลาดในต่างประเทศ
3.ช่องทางการจำ�หน่าย
การจำ�หน่าย

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ในประเทศ

98.0%

97.3%

99.7%

ต่างประเทศ

2.0%

2.7%

0.3%

รวม

100%

100%

100%

บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ98 ในประเทศไทยโดย
แสดงรายละเอียดรายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ณ ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารจำ�หน่ายสินค้าผ่าน 4 ช่องทางหลักๆ คือ
1. ตัวแทนผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าราย บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำ�กัด เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายรายหลักของบริษทั ฯ คิดเป็น 83.4% ของยอด
ขายปี 2559 มุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกดัง้ เดิม (Traditional Trade) โดยบริษทั ฯ
ได้ท�ำ สัญญาระยะยาวกับตัวแทนผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้า และติดตามสถิตจิ �ำ นวน
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทต่ี วั แทนผูจ้ ดั จำ�หน่ายสามารถเข้าถึง เพือ่ บริหาร
ความสามารถการกระจายสินค้าและบริหารส่วนลดการค้า
2. ตัวแทนผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าราย บริษัท ไอแอมกรีนที จำ�กัดคิด
เป็น 11% ของยอดขายปี 2559 มุ่งเน้นกลุ่มร้านค้าเครือข่ายซาปั๊ว
ร้านอาหาร ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) รถเงินสด และ
คู่ค้าที่ตัวแทนผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่นไม่ครอบคลุม

3. ตัวแทนผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าราย บริษัท บุญรอดเอเชีย จำ�กัด
คิดเป็น 3.8% ของยอดขายปี 2559 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าร้านค้า
เครือข่ายยีป่ ั๊ว ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) ร้านค้าทีอ่ ยู่
ในเครือข่ายของ บริษัท บุญรอดเอเชีย จำ�กัด
4. ส่งออกไปประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เป็ น หลั ก คิ ด เป็ น 1.8% ของยอดขายปี 2559 เช่ น ลาว
กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ผู้ จั ด จำ � หน่ า ยในแต่ ล ะรายมี อ าณาเขตการจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า
และร้านในเครือข่ายหลักที่ไม่ทับซ้อนกัน
การจัดหาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของอิชิตันมาจากโรงงานของอิชิตันและการว่าจ้างผู้ผลิต
จากภายนอก ซึ่งอิชิตันจะว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกเฉพาะในกรณีที่กำ�ลัง
การผลิตของโรงงานไม่เพียงพอต่อปริมาณการขายที่คาดการณ์ ไว้
หรือกรณีผลิตสินค้าใหม่ที่บริษัท ฯ ต้องการทดลองตลาด สำ�หรับ
ช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2557 – 2559) สัดส่วนการว่าจ้าง
ผลิตภายนอก ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 อยู่ที่ 9%, 3%
และ 4% ตามลำ�ดับ สำ�หรับปี 2559 มีการว่าจ้างการผลิตเฉพาะใน
ส่วนของผลิตภัณฑ์ ใหม่บางสินค้า
ในส่วนของการสรรหาวัตถุดิบหลักที่สำ�คัญ ซึ่งได้แก่ ใบชา น้ำ�ตาล
ฟรุกโตส น้ำ�ตาลทราย น้ำ� และวัตถุปรุงแต่งกลิ่น เพื่อป้อนเข้าสู่
โรงงาน บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนนำ�เข้าสู่
กระบวนการผลิต ตัง้ แต่การเพาะปลูก การคัดเลือกวัตถุดบิ และการจัด
เก็บวัตถุดบิ เพือ่ ให้วตั ถุดบิ ทีน่ �ำ ไปใช้ ในกระบวนการผลิตมีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานระดับสูง นอกจากนี้ สำ�หรับการว่าจ้างผลิตสินค้านัน้ บริษทั ฯ
จะจัดส่ง Premix ไปให้ผู้รับจ้างผลิตเพื่อปกป้องสูตรการผลิต และ
มีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดบิ ทีผ่ ผู้ ลิตภายนอก
ใช้ โดยการระบุรายชื่อ Supplier ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คู่ค้าของ
อิชติ นั เอง (Approved Vendor List) และชนิดของวัตถุดบิ อย่างชัดเจน
อีกทัง้ ยังมีการส่งพนักงานของ อิชติ นั กรุป๊ เข้าไปตรวจสอบรายเดือน
เพือ่ สอบทานการควบคุมคุณภาพการผลิตของผูผ้ ลิตภายนอกอีกด้วย
ใบชาออร์แกนิค : บริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตและกำ�หนดปริมาณ
การเพาะปลูกใบชาในแต่ละปีโดยได้มีการทำ�สัญญาโดยเฉลี่ยอายุ
1 ปี กับผู้จัดจำ�หน่ายใบชา ซึ่งเป็นผู้รวบรวมใบชาจากชาวไร่เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังได้ควบคุม
คุณภาพของใบชาโดยมีทีมวิจัยพัฒนาร่วมทำ�หน้าที่กำ�กับขั้นตอน
การเพาะปลูกที่ปลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมี หมักใบชา เก็บยอดใบชา
อบใบชา เก็บรักษาก่อนส่ง รวมถึงการติดตามและตรวจสอบถึง กลิ่น
รสชาติ น้�ำ หนัก สีสนั เพือ่ ควบคุมคุณภาพของใบชาให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพระดับสูงก่อนนำ�เข้าสู่กระบวนการผลิต ใบชาพร้อมรอผลิต
จะถูกเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมเิ พือ่ รักษาคุณภาพของใบชาให้คงที่ ทัง้ นี้
ใบชาเป็นวัตถุดบิ ทีป่ ลูกง่ายในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทยซึง่
มีอากาศอบอุ่น-เย็น และยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลน สำ�หรับ
การจัดซือ้ ใบชานัน้ บริษทั ฯ ได้ท�ำ สัญญากับคูค่ า้ จำ�นวน 2-3 รายเสมอ
โดยใบชาที่ผลิต/จัดหาโดยคู่ค้าแต่ละรายเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้
ทดแทนกันได้ หากคู่ค้ารายใดไม่สามารถจัดส่งใบชาให้ ได้ก็สามารถ
ซื้อจากคู่ค้ารายอืน่ ได้ เนือ่ งจากในการผลิตเครือ่ งดืม่ ชาแต่ละประเภท
อาทิ เครือ่ งดืม่ ชาเขียวหรือชาดำ� ซึง่ ตัง้ ต้นจากใบชาประเภทเดียวกัน
แต่ขน้ึ อยูก่ บั การนำ�ใบชามาผ่านกระบวนการผลิต หมัก บ่ม และ เติม Flavor
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป

น้�ำ ตาลฟรุกโตส และน้�ำ ตาลทราย : เป็นวัตถุดบิ ทีจ่ ดั หาได้งา่ ยในประเทศไทย
และไม่มคี วามแตกต่างอย่างเป็นสาระสำ�คัญ ด้านคุณภาพในกลุม่ ผูผ้ ลิต
ทัง้ นี้ ราคาน้�ำ ตาลมีความผันผวนบ้างขึน้ อยูก่ บั ปริมาณผลผลิตในแต่ละปี
และสอดคล้องกับราคาตลาดโลก อย่างไรก็ตาม การควบคุมราคาน้�ำ ตาล
โดยภาครัฐส่งผลให้มคี วามผันผวนของราคาน้�ำ ตาลไม่มากนัก
น้�ำ : จัดหาโดย บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ผลิต
ตามคำ�แนะนำ�ขององค์การอนามัยโลกปี 2536 และนำ�มาผ่านกระบวนการ
Reverse Osmosis เพือ่ นำ�มาใช้ ในการผลิต
วัตถุปรุงแต่งกลิน่ : เป็นองค์ประกอบส่วนน้อยของวัตถุดบิ ทัง้ หมด
แต่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สำ�คัญ เนื่องจากวัตถุปรุงแต่งกลิ่นช่วยให้
น้�ำ ชามีกลิน่ หอมติดจมูก สร้างความประทับใจครัง้ แรกเมือ่ ได้บริโภค โดย
บริษทั ฯ ได้ท�ำ การซือ้ จากผูข้ ายทีน่ �ำ เข้าวัตถุปรุงแต่งกลิน่ จากหลายแหล่ง
บรรจุภณ
ั ฑ์ : ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชที ฝา กล่อง และฉลาก บริษทั ฯ
มีกระบวนการคัดเลือกผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณา
ถึงความน่าเชือ่ ถือของระบบการทำ�งานของผูผ้ ลิตเป็นสำ�คัญ เพือ่ ให้
มัน่ ใจว่าผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จะสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามคุณภาพ
และเวลาทีก่ �ำ หนดไว้ และมีการสอบทานและติดตามคุณสมบัตขิ องผูผ้ ลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์อย่างสม่�ำ เสมอ
ก๊าซธรรมชาติ : บริษทั ฯ ได้ท�ำ สัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติกบั บริษทั ใน
ประเทศไทยแห่งหนึง่ โดยสัญญามีผลบังคับใช้ถงึ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
และสามารถต่ออายุได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
ก่อนวันสิน้ สุดสัญญา
นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและเพื่อให้ได้มา
ซึง่ ราคาทีส่ มเหตุผล บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะเลือกซือ้ วัตถุดบิ จากคูค่ า้
ผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ท่ดี ีกับ
ผูจ้ ดั จำ�หน่ายวัตถุดบิ และทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ไม่มกี ารสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ จาก
ผูจ้ ดั จำ�หน่ายรายใดเกินร้อยละ 30 ของยอดซือ้ รวม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
- ไม่ม-ี
บริษัทฯ คำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของพนักงาน
และบุคคลอืน่ ๆ ทีพ
่ กั อาศัยในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน และ ให้ความสำ�คัญ
ในการพัฒนาธุรกิจให้มน่ั คงก้าวหน้าควบคูก่ บั ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะตอบแทน
สังคมและชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง โดยยึดมัน่ ต่อการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ จุดเริม่ ต้นของสังคม
ทีด่ เี ริม่ จากการ “ให้” และในความเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนหรือสังคมซึง่
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
แก่ชมุ ชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพือ่
ความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ ด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลาย
ในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ การทำ�ให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ
ของชุมชน การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมคือการร่วมมือและมีสว่ นร่วม
ระหว่างบริษทั ฯ กับชุมชนและสังคมที่ได้รบั ผลกระทบจากการดำ�เนินงาน
หรือกิจกรรมของบริษทั ฯ เพือ่ พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งตลอด
จนฟืน้ ฟูสงั คมวัฒนธรรม ธรรมชาติ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทง้ั ทีเ่ ป็น
ชุมชนและสังคมที่ต้งั อยู่ติดกันหรือใกล้เคียงบริษัทฯ หรือหน่วยงาน
ของบริษทั ฯ เสมือนเป็นชุมชนเดียวกัน รวมถึงชุมชนและสังคมทีต่ ง้ั อยู่
ห่างไกลออกไป (รายละเอียดเพิม่ เติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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การวิจยั พัฒนา และ นวัตกรรม
บริษัทฯ ควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือก
ผู้ขายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบระบบการทำ�งานของ
ผู้ขาย การประเมินผู้ขาย และการตรวจสอบสินค้าก่อนการรับเข้า
กระบวนการผลิต ในส่วนของกระบวนการผลิตมีการตรวจสอบคุณภาพ
ด้วยโดยใช้ Quality plan ซึ่งเป็นเครื่องมืออ้างอิงมาตรฐานการสุ่ม
ตัวอย่างตาม MIL-STD_105E และมีการตรวจคุณภาพสินค้าสำ�เร็จรูป
ทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ ประสาทสัมผัสตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ก่อนการปล่อยสินค้าออกจากโรงงาน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมุง่ เน้นการ
รักษาคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยจัดทำ�ระบบการจัดการเชิง
บูรณาการคุณภาพ-สุขลักษณะ-ความปลอดภัยอาหาร ได้แก่ การจัดทำ�
ระบบ GMP, HACCP, ISO9001:2008, HALAL, ISO14001,
ISO17025, ISO50001 FSFC22000 และมาตรฐานสากลอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น และได้เปิดเผยโดยละเอียด ใน “รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ของบริษัทฯ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้พัฒนาความรู้
ที่เกิดจากประสบการณ์การดำ�เนินงานและนำ�มาเผยแพร่ ให้แก่บริษัทฯ
และหน่วยงานที่สนใจ โดยมีบริษัทฯ และหน่วยงานที่สนใจขอเข้าเยี่ยม
ชมศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์” โดยมีแนวคิดปลูกจิตสำ�นึกให้แก่คน

18

รายงานประจำ�ปี 2559

ในสังคมให้เรียนรูถ้ งึ การใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเคารพธรรมชาติ
ภายใต้แนวคิด กรีนโนเวชั่น นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทฯ คือผลลัพธ์จากการประกอบกิจการด้วยความรับผิด
ชอบต่อสังคมที่เกิดผลสำ�เร็จอย่างจริงจังและเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิดการผลิต และกระบวนการทำ�งานไม่ว่าการเปลี่ยนแปลง
นั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด หรือการ
พัฒนาต่อยอดเป้าหมาย ของนวัตกรรมคือการสร้างสรรค์เชิงบวก
เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและขณะเดียวกัน
ก็สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว
นวั ต กรรมที่ มุ่ ง เน้ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากความคิ ด ใหม่ ๆ ด้ ว ย
ความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมนำ�ไปสู่ความเจริญเติบโตที่ก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและความยัง่ ยืนของ
กิจการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตรวมทั้งการฟื้นฟูและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเช่นการปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตที่เกิดมูลค่าเพิ่ม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในมิตขิ องนวัตกรรมนัน้ คือการทีน่ วัตกรรม
ของบริษทั ฯ ทีน่ อกจากจะเป็นผลลัพธ์อนั เกิดจากการ ประกอบกิจการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังแล้ว ยังสามารถสร้าง
ความก้าวหน้าเชิงเศรษฐกิจสร้างสุขภาวะอย่างเป็นระบบแก่สังคม
มีการคำ�นึงถึงการสร้างคุณค่าและมูลค่าทีส่ มดุล รวมถึงพิจารณาความ
ต้องการของบริษทั ฯ ควบคูก่ บั สังคมทีก่ ลายเป็นการสร้างกระบวนการ
ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ ป็นนวัตกรรมอีกด้วย

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ
และ โครงการในอนาคต
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำ�
ธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี
ดังนั้น ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เพิม่ ความหลากหลาย
และรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนา
โอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ต่อไป โดยบริษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่โดยเฉลี่ยปีละ 2-3
กลุ่มสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการทำ�งาน โดยจะนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนกระ
บวนการผลิตเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการ
ดำ�เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• การลงทุนซือ้ เครือ่ งจักรเพิม่ เพือ่ รองรับโอกาสในการขยายธุรกิจ
• การนำ�เสนอกิจกรรมทางการตลาดทีแ่ ปลกใหม่และโดนใจผูบ้ ริโภค
เพื่อกระตุ้นยอดขาย

โครงการในอนาคต

• การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้กำ�หนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเลื่อนตำ�แหน่ง หรือ
สามารถโอนย้ายหรือสับเปลีย่ นหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอืน่ ๆ บน
พืน้ ฐานของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้ กำ�หนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนตำ�แหน่ง/ปรับระดับตำ�แหน่งไว้อย่างชัดเจน
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จะมุ่งเน้นการฝึกอบรมภายใน
ตามแผนการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ความ
สามารถ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ใช้ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอก โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและ
สม่ำ�เสมอ และเหมาะสมกับพนักงานแต่ละตำ�แหน่งเพื่อพัฒนาความรู้
และศักยภาพในการทำ�งานของพนักงาน

บริษัทฯตระหนักถึงความสำ�คัญของการผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ
และนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดีโดยตั้งเป้าหมายให้ได้ผล
ตอบแทนสูงเพือ่ สร้างผลตอบแทนระยะยาวทีเ่ หมาะสมแก่นกั ลงทุนและ
ผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯมีการกำ�หนดนโยบายต่างๆ ดังนี้
การตลาด
• การพัฒนาค้นคว้าสินค้าใหม่ที่มาพร้อมนวัตกรรมทั้ง ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว และ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำ�หรับตลาดใหม่
• เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาดและช่องทางการจัดจำ�หน่ายทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม AEC มากขึ้น
• เสริมสร้างกำ�ไรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้นการพัฒนางานและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
• การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้นำ�มาซึ่งราคาขายปลีกที่
แข่งขันได้

บุคลากร
บริษทั ฯ ถือว่าพนักงานของบริษทั ฯ เป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ อย่างยิง่ จึงให้
ความสำ�คัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
ให้คงไว้ซงึ่ บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็น
พื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯจำ�นวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำ�นวน 305
คน ตามลำ�ดับ โดยเป็นพนักงานประจำ�ทั้งหมด

การวิจัยและพัฒนา
ให้ความสำ�คัญกับงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เครื่องดื่มรสชาติ ใหม่ๆ
ออกสู่ตลาดโดยมี หน่วยงาน Research and Development

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
• ความเสี่ยงจากการที่แบรนด์ของอิชิตันผูกติดกับคุณตัน
การผูกติดแบรนด์ของอิชติ นั เข้ากับคุณตันเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์ของการ
สร้างแบรนด์ ให้เป็นที่จดจำ�และเป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคที่ ได้ผลและมี
ประสิทธิภาพ กรณีคณ
ุ ตันมิได้เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ นัน้ อาจส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อแบรนด์ของอิชติ นั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึง
ความเสีย่ งนีเ้ ป็นอย่างดีและได้มกี ารวางแผนดำ�เนินการเพือ่ ส่งเสริมให้
แบรนด์ของอิชิตันมีความเข้มแข็ง โดยไม่ผูกติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ทางฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ได้กำ�หนดแผนการลดบทบาทของคุณ
ตันต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยพยายามทยอยลดการใช้คุณตันใน
การแสดงโฆษณาใหม่ๆ ของบริษัทให้ลดน้อยลง ยกเว้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ต้องการสื่อสารต่อสาธารณะ ผู้บริโภค ลูกค้า ให้รับรู้ว่าเป็น
สินค้าของคุณตัน
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• ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง
เนื่องจากธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และมีการเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่มมีจำ�นวน
มากมาย ก่อให้เกิดภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง และส่งผลก
ระทบต่อความสามารถในการทำ�กำ�ไรของผู้ประกอบการที่ไม่มีความ
สามารถในการบริหารจัดการที่ดีพอ บริษัทฯ มีนโยบายในการกำ�หนด
ราคาที่เหมาะสมและไม่สนับสนุนการตัดราคา โดยจะเน้นการเป็นผู้นำ�ใน
ด้านนวัตกรรมการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมการ
ตลาด การโฆษณา และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ ง สำ�หรับผลิตภัณฑ์
ในกลุม่ ชาเขียว ซึง่ การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ท�ำ ได้ล�ำ บาก ทา
งบริษัทฯ จะเน้นในเรื่องการบริหารจัดการในการผลิตและการขนส่ง
เพื่อสร้างกำ�ไรจากการขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการพัฒนาและ
ออกผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง
• ความเสีย่ งเกีย่ วกับการถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเครือ่ งดืม่ ชาเขียว
ในปัจจุบันเครื่องดื่มชาเขียวของบริษัทฯ มีอัตราส่วนผสมของน้ำ�ผล
ไม้และน้ำ�พืชผักต่อปริมาตรสุทธิของเครื่องดื่มเป็นไปตามที่กำ�หนดจึง
ได้รบั ยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้และน้ำ�พืชผัก ทั้งนี้
เนือ่ งจากกรมสรรพสามิตอยูร่ ะหว่างการสรุปแนวทางการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเครื่องดื่มชาเขียวใหม่ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงการ
เรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มชาเขียวที่เป็นผลให้ผู้ประกอบการ
ชาเขียวไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ผลประกอบการของผู้ประกอบการ
ดังกล่าวทุกรายซึ่งรวมถึงบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ โดย
บริษัทฯ จะมีภาระค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลการดำ�เนินงานของ
บริษทั ลดลง อย่างไรก็ตาม ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารประชุมวางแผนในการ
วางแนวทางการจัดการเพือ่ เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ดงั กล่าวนีแ้ ล้ว
โดยบริษทั ฯ จะยังคงมุง่ เน้นเรือ่ งการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จา่ ย
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีอันทัน
สมัยพร้อมกับการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้ มีสว่ นช่วยในการ
ลดต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยสำ�คัญ และเป็นรูปธรรมเพื่อชดเชยกับ
ต้นทุนค่าภาษีสรรพสามิตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าหลัก
บริ ษั ท ฯ กระจายสิ น ค้ า ไปสู่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ร้ า นค้ า ปลี ก สมั ย ใหม่
(Modern Trade) (สัดส่วน 58.0% ของยอดขายสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกดั้งเดิม
(Traditional Trade) (สัดส่วน 56.0% ของยอดขายสำ�หรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ผ่านตัวแทนผูจ้ ัดจำ�หน่ายสินค้าหลัก
3 ราย โดยสัญญาจัดจำ�หน่ายมีอายุ 3-5 ปี ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท ไอแอมกรีนที จำ�กัด และบริษัท บุญรอด
เอเชีย จำ�กัด ด้วยสัดส่วนการกระจายสินค้าคิดเป็น 83.4%, 11.0%

รายงานประจำ�ปี 2559

และ 3.8% ของยอดขายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตามลำ�ดับ (ส่งออก 1.8%) บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงในการพึ่ง
พิงผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าหลักดังกล่าว โดยการมีผจู้ ดั จำ�หน่ายสินค้าหลัก
3 ราย ถือเป็นแนวทางการกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามข้อ
ตกลงโดยขอกำ�หนดไว้ ในสัญญาการจัดจำ�หน่ายกับทางผู้จัดจำ�หน่าย
สินค้าหลัก คือ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด ให้บริษัทฯ
สามารถเพิม่ ผูจ้ ดั จำ�หน่ายได้อกี 2 ราย เพือ่ เป็นการกระจายความเสีย่ ง
อย่างไรก็ตาม จากความสัมพันธ์อันดีที่ผ่านมากับผู้จัดจำ�หน่ายสินค้า
หลักทั้ง 3 ราย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ เชื่อว่าผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าหลักดังกล่าวจะต่ออายุสัญญาจัด
จำ�หน่ายสินค้าให้บริษัทฯ ต่อไป
2. ความเสี่ยงจากการผลิต
• ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ต้องทำ�อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯ จึงอาจมี
ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง ทั้ง
ในด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์และการทำ�การตลาด ซึง่ รวมถึงการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้เป็นทีร่ จู้ กั ของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น ก่อนการ
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ บริษัทฯ จึงเน้นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
การสำ�รวจความชื่นชอบของผลิตภัณฑ์ ใหม่ และการศึกษาถึงความ
เหมาะสมของอัตราผลตอบแทนจากการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ใหม่เชิงพาณิชย์ บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนสร้างห้องทดลองของ
บริษัทเอง โดยใช้งบลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่แต่ละครั้งจะใช้งบประมาณจำ�นวนไม่มาก ในส่วนของงบโฆษณาใน
การออกผลิตภัณฑ์อาจจะสูง แต่บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมได้ โดย
มีแผนว่าถ้าใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์เกิน 50 ล้านบาท แล้วหาก
สินค้ายังไม่ตดิ ตลาดก็จะมีการพิจารณาหยุดการโฆษณาสินค้านัน้ ๆ และ
เลิกผลิตสินค้านัน้ หรือเก็บสินค้านัน้ ออกจากตลาด แต่โดยภาพรวมงบ
โฆษณาประชาสัมพันธ์นี้จะอยู่ ในวงเงินงบประมาณที่กำ�หนดไว้ ซึ่งปรับ
เพิ่มลดได้ตามความเหมาะสม
• ความเสีย่ งในด้านการขาดแคลนวัตถุดบิ และความผันผวนของราคา
วัตถุดิบหลัก
วัตถุดบิ หลักทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ ใบชา น้�ำ ตาลฟรุกโตส น้�ำ ตาลทราย และวัตถุ
ปรุงแต่งกลิ่น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของต้นทุนการผลิต
สภาพภูมิอากาศอันไม่แน่นอนในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณ
ผลผลิตชาและอาจก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลน ซึ่งส่งผลให้ราคา
วัตถุดิบมีความผันผวน บริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนการจัดการล่วง
หน้า โดยฝ่ายจัดซือ้ ได้มกี ารทำ�สัญญาสัง่ ซือ้ สินค้ากับผูจ้ �ำ หน่ายวัตถุดบิ
หลักไว้ลว่ งหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือมากกว่า เพือ่ ให้ได้มาซึง่ วัตถุดบิ
ในปริมาณที่เพียงพอกับแผนการผลิตในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้
ยังได้มีการจัดหาวัตถุดิบจากหลายแหล่งเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญากับคู่ค้าจำ�นวนอย่าง
น้อย 3 ราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีที่ผู้ขายรายหนึ่งไม่สามารถ
จัดหาวัตถุดิบมาจำ�หน่ายได้เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ
สำ�หรับการจัดซื้อใบชานั้น ทำ�สัญญากับคู่ค้า 2-3 รายเสมอ โดยใบชา
ที่ผลิต/จัดหาโดยคู่ค้าแต่ละรายเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนกันได้
หากคู่คา้ รายใดไม่สามารถจัดส่งใบชาให้ได้ก็สามารถซือ้ จากคูค่ า้ รายอื่น
ได้ เนื่องจากในการผลิตเครื่องดื่มชาแต่ละประเภท อาทิ เครื่องดื่มชา
เขียวหรือชาดำ� ซึง่ ตัง้ ต้นจากใบชาประเภทเดียวกัน แต่ขนึ้ อยูก่ บั การนำ�
ใบชามาผ่านกระบวนการผลิต หมัก บ่ม และ เติม Flavor ที่แตกต่าง
กันออกไป ดังนั้น จึงสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีการพึ่งพิงคู่ค้า
รายใดรายหนึ่งมากจนเกินไป

• ความเสีย่ งในด้านความปลอดภัยในการบริโภค
เนือ่ งจากความปลอดภัยในการบริโภคเป็นหนึง่ ในปัจจัยสำ�คัญ ความผิด
พลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อความน่าเชือ่ ถือ
ของผลิตภัณฑ์ทง้ั หมดของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ความสำ�คัญใน
การคัดเลือกวัตถุดบิ และพิถพ
ี ถิ นั ในทุกขัน้ ตอน การผลิต เพือ่ ให้ผบู้ ริโภค
มัน่ ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีคณ
ุ ภาพสูงและได้มาตรฐานสากล
เช่น GMP, HACCP, ISO9001:2008, HALAL, ISO14001,
ISO17025, ISO50001 FSFC22000 เป็นต้น ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ทุก Lot มีการเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานไว้เพือ่ ตรวจสอบเชือ้ อย่างน้อย
7 วัน ก่อนทีจ่ ะนำ�ออกไปจำ�หน่ายในท้องตลาด และเก็บป้องกันไว้ส�ำ หรับ
การอ้างอิง โดยในสินค้า 1 Lot จะผลิตออกมาเป็นจำ�นวนมาก ถ้าหากมี
การติดเชือ้ จะต้องติดเชือ้ ทัง้ Lot ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะส่งออกไปจำ�หน่ายทาง
แผนกประกันคุณภาพจะนำ�ผลิตภัณฑ์เข้าตรวจสอบในห้อง Lab ก่อนที่
จะมีการปล่อยให้น�ำ ผลิตภัณฑ์ออกไปจำ�หน่าย ซึง่ เป็นการป้องกันความ
เสีย่ งด้านความปลอดภัยใน ตัวผลิตภัณฑ์ ในทางปฏิบตั เิ ครือ่ งจักรของบ
ริษทั ฯ เป็นไฮเทคโนโลยี ซึง่ เป็นระบบปิดยังไม่เคยปรากฏเรือ่ งการติดเชือ้
• ความเสี่ยงทางด้านแรงงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พนักงานของบริษัทฯ 305 คน ซึ่ง
บริษทั ฯเน้นลงทุนในเครือ่ งจักรอัตโนมัตเิ ช่นระบบ “Auto Warehouse”
ใน “อิชิตัน กรีนแฟคทอรี่” ซึ่งถือเป็นโรงงานแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่มีการดำ�เนินการแบบอัตโนมัติตั้งแต่ ต้นสายการผลิตไป
จนถึงสต็อกเก็บสินค้า โดยสามารถเดินเครื่องติดต่อกันได้ถึง 120
ชัว่ โมง ลดปัญหา Human Error และ เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั ตัวสินค้า
ได้ครอบคลุมทุกด้าน ปัจจุบนั บริษทั ฯมีก�ำ ลังการผลิต 1,200 ล้านขวด
และ 200 ล้านกล่อง ต่อปี ด้วยนวัตกรรมการบรรจุเย็นแบบปลอดเชือ้
(Cold Aseptic Filling Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุด
ของโลก ด้วยเงินลงทุนติดตั้งระบบถึง 5,000 ล้านบาท แต่ ในระยะ
ยาว ระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชือ้ จะเป็นคำ�ตอบทีด่ ที สี่ ดุ สำ�หรับทุกคน
ที่รักสุขภาพ และรักโลกไปพร้อมๆ กัน “เราปฏิเสธการใช้ทรัพยากรไม่
ได้ แต่เราเลือกที่จะใช้ ให้น้อยลงอย่างสำ�นึกคุณค่าได้”
3. ความเสีย่ งด้านการเงิน
• ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุม่ บริษทั ฯมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึง่
เกิดจากการซือ้ สินค้าและการขายสินค้าที่ เป็นเงินตราต่างประเทศ อย่างไร
ก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ บริษทั ฯไม่มคี วามเสีย่ งจากเงินตรา
ต่างประเทศทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ

4. ความเสีย่ งด้านการบริหารจัดการ
• ความเสีย่ งกรณีมผี ถู้ อื หุน้ รายใหญ่มากกว่าร้อยละ50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ ภาสกรนที ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ กลุม่ ใหญ่
ในบริษทั ฯ คิดเป็น 58.9 % ของทุนชำ�ระแล้ว จึงทำ�ให้กลุม่ ภาสกรนที
สามารถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ราย
อืน่ จึงอาจไม่สามารถรวมคะแนนเสียงเพือ่ ตรวจสอบถ่วงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื
หุน้ เสนอได้ อย่างไรก็ตาม ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ สามารถตรวจสอบถ่วงดุลมติ
พิเศษซึง่ ต้องใช้คะแนนเสียงสามในสี่ นอกจากนี้ กลุม่ ภาสกรนทีไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงในการพิจารณาการเข้าทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกับกลุม่ ภาสกร
นที ซึง่ ความเสีย่ งในข้อนีอ้ าจจะขัดแย้งกับเรือ่ งธรรมาภิบาล แต่ในทาง
กลับกันการถือหุน้ ใหญ่ของกลุม่ ครอบครัวคุณตัน ภาสกรนที เป็นการ

การันตีวา่ คุณตัน ภาสกรนที และภรรยา จะยังคงทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
เพือ่ บริหารและกำ�หนดทิศทางของบริษทั ฯ ทีถ่ กู สร้างขึน้ มาอย่างยาก
ลำ�บากโดยคุณตัน ภาสกรนทีและภรรยาเอง ทั้งนี้ โครงสร้างการ
จัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน อีกทัง้ ในองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ที่เป็นผู้ท่มี ีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจและความ
รูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับงบการเงินและรายงานต่าง ๆ จึงมีส่วนช่วยให้
การดำ�เนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไป
อย่างมีระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
นโยบายเกี่ยวกับการทำ�รายการเกี่ยวโยงกันกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมในกิจการ รวมทัง้ บุคคลทีอ่ าจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะทำ�การพิจารณาเปรียบเทียบเงื่อนไข
กับบุคคลภายนอกอื่นก่อนและนำ�รายการต่างๆ เข้าสู่การพิจารณา
อนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณีก่อนที่จะนำ�เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติขั้นตอนต่อไป โดยที่บุคคลที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวจะไม่มอี �ำ นาจอนุมตั ิ ในการเข้าทำ�
รายการนัน้ ๆ อีกทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�หน้าทีต่ ดิ ตามรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันทุกๆ ไตรมาส โดยให้ผตู้ รวจสอบภายในทำ�การตรวจสอบ
• ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสาระสนเทศ
บริษัทฯ มีนโยบายใช้สินค้าถูกต้องตามลิขสิทธิ์เพื่อลดความเสี่ยง
• ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอันเกิดจากอุทกภัย
วิกฤตน้�ำ ท่วมในปี 2554 ส่งผลให้แผนการผลิตและจำ�หน่ายของได้รบั
ผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญ ทางสวนอุตสาหกรรมโรจนะได้มกี ารสร้าง
กำ�แพงคอนกรีตล้อมรอบนิคมฯ เพิ่มอีก 6 เมตร โดยฝังลงไปในดิน
3 เมตร และโผล่พ้นดินอีก 3 เมตร เพื่อป้องกันน้ำ�ท่วม และเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันอุทกภัยได้ ในอนาคต บริษัทฯ ได้มีการ
ซือ้ ประกันความเสีย่ งให้ครอบคลุมความเสียหายทัง้ หมด และมีแผนการ
ลงทุนในอนาคต ร่วมลงทุนและสร้างโรงงานในต่างประเทศอีกด้วย
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบาย “จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไร
สุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ การจัดสรรทุนสำ�รอง
ตามกฎหมาย” โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจาก ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯเป็น
สำ�คัญและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและ
แผนการลงทุน ภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำ�เนินงาน ฐานะทางการ
เงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ รวมถึงความจำ�เป็นและความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่
เกินกำ�ไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/
หรือ มีผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อการดำ�เนินงานปกติของบริษทั ฯ
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
รายละเอียด

ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี อำ � นาจอนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้
แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม ครั้งต่อ
ไป สำ�หรับปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผล
การดำ�เนินงานปี 2559 โดยมติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 325 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 88.2 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�
ปี 2559 ซึ่งสอดคล้องและมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลขอ
งบริษัทฯ โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 และมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
มีมติ ให้งดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (งวดที่ 1 กรกฎาคม – 31
ธันวาคม 2559) โดยให้นำ�เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2560 อนุมัติต่อไป
ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)

0.25

0.50

1.00

- เงินปันผลระหว่างกาล

0.25

0.25

0.50

- เงินปันผลงวดสุดท้าย

--

0.25

0.50

88.2

80.0

120.50

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)
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รายงานประจำ�ปี 2559

โครงสร้างการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ครัง้ หลังสุด) บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ ทัง้ สิน้ 18,584 ราย (คิดจากทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
1,300,000,000 หุ้น)
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจำ�นวน 10 ราย ดังนี้
ลำ�ดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.

นายตัน ภาสกรนที

2.

นายจารุวร สุขพันธุ์ถาวร

3.

ความสัมพันธ์ กับ
ประธานกรรมการ
-

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

หุ้น (ร้อยละ)

360,639,600

27.74

น้องชายภรรยา

82,406,200

6.34

ด.ช.ภาสกร ภาสกรนที

บุตรชาย

60,000,000

4.62

4.

นางอิง ภาสกรนที

ภรรยา

60,000,000

4.62

5.

ด.ญ.ใกล้นที ภาสกรนที

บุตรสาว

60,000,000

4.62

6.

น.ส.วริษา ภาสกรนที

บุตรสาว

60,000,000

4.62

7.

นายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร

พี่ชายภรรยา

40,000,000

3.08

8.

น.ส.สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร

พี่สาวภรรยา

35,654,400

2.74

9.

MR.YUEH-CHIN CHIU

ไม่มี

35,000,000

2.69

10.

MRS.CHEN, MEI-FANG

ไม่มี

24,842,000

1.91

รวม

818,542,200

62.98

ข้อจำ�กัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำ�นวนร้อยละ 9.31
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสรางการจัดการ บริษัท อิชิตัน กรุป จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท
ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายกำกับการปฏิบัติงาน

กรรมการผูอำนวยการ
ตัน ภาสกรนที

24
รองกรรมการผูอำนวยการ
อิง ภาสกรนที

ที่ปรึกษาฝายโรงงาน
เอวี่ย จิ้น โช

รองกรรมการผูจัดการ-บัญชีการเงิน
ปรีชา อัจฉรานนท

ผูชวยกรรมการผูจัดการ-บัญชีการเงิน
อภิชาติ สุขจิรวัฒน

รายงานประจำ�ปี 2559

ที่ปรึกษาฝายการตลาด
ชนะพล พอสม

รองกรรมการผูจัดการ-เครื่องดื่ม
ธนพันธุ คงนันทะ

รองกรรมการผูจัดการ-โรงงาน
วิโรจน สุภาสูรย

ประวัติคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

: นายตัน ภาสกรนที
: ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
อายุ (ปี)
: 57
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
: 27.74
คุณวุฒิการศึกษา
• ปรัชญาดุษฎีบญ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปรัชญาดุษฎีบญ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยลำ�ปาง
• บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ประวัติการฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
DAP รุน่ ที่ 12/2004 , FBG รุน่ ที่ 6/2016
• สถาบันอื่น ไม่มี
ประวิติการทำ�งานในช่วง 5 ปี
2542-2553 กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
: ไม่มี
บริษัทจำ�กัด
: มี
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เสือติดปีกครับ จำ�กัด
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
: ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ
• คู่สมรส/นางอิง ภาสกรนที

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

: นางอิง ภาสกรนที
: กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน /
กรรมการธรรมาภิบาล / รองกรรมการ
ผู้อำ�นวยการ (กรรมการบริหาร)
อายุ (ปี)
: 46
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
: 4.62
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
DAP รุน่ ที่ 12/2004 , DCP รุน่ ที่ 44/2004 , FBG รุน่ ที่ 6/2016
• สถาบันอื่น ไม่มี
ประวิติการทำ�งานในช่วง 5 ปี
2542-2553 กรรมการ/รองกรรมการ ผูจ้ ดั การ
บมจ. โออิชิ กรุป๊
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
: ไม่มี
บริษัทจำ�กัด
: มี
ในปี 2559-ปัจจุบัน มีการดำ�รงตำ�แหน่งทั้งหมด 19 บริษัท
โดยเป็น 6 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เจแปนนีส ไพร์ม
เรสเตอร์รองส์
มาเนจเม้นท์ จำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ภาสกรนที จำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท กิน กับ ตัน จำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ตัน อิง แอสเซ็ท จำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ทีวายแมริเอส สตูดโิ อ จำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เสือติดปีก ครับ จำ�กัด
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
: ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ
• คู่สมรส/นายตัน ภาสกรนที

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

26

: นายเอวี่ย จิ้น โช
: กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาด้านโรงงาน
(กรรมการบริหาร )
อายุ (ปี)
: 55
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 13 สิงหาคม 2557
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
: 2.69
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สือ่ มวลชน สาขาวารสารและสิง่ ตีพมิ พ์ มหาวิทยาลัยซือ่ ซิง
ประวัติการฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
DAP รุน่ ที่ 12/2004 , FBG รุน่ ที่ 6/2016
• สถาบันอื่น ไม่มี
ประวิติการทำ�งานในช่วง 5 ปี
2537-2554 กรรมการ/ ทีป่ รึกษาโรงงาน บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
: ไม่มี
บริษัทจำ�กัด
: มี
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เวดดิง้ บิสซิเนส
คอนซัลแท้นท์ จำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แทงค์กวิ้ เซอร์วสิ จำ�กัด
2536 -2537 ผูจ้ ดั การฝ่ายขายแฟรนไชส์ บริษทั จำ�กัด ซิว่ หวี่ ซู่
ซือ่ เหลียน สว่อ
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
: ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 3 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ
• ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

: นายธนพันธุ์ คงนันทะ
: กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง/
รองกรรมการผู้จัดการ-เครื่องดื่ม
(กรรมการบริหาร)
อายุ (ปี)
: 43
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
: 0.51
คุณวุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต บริหารธุรกิจเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
DAP รุน่ ที่ 106/2013 , RCL รุน่ ที่ 5/2016
• สถาบันอื่น ไม่มี
ประวิติการทำ�งานในช่วง 5 ปี
2551 -2553 ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม /
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม
บริษัท โออิชิ กรุป๊ จำ�กัด(มหาชน)
2550 -2551 ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด ธุรกิจเครือ่ งดืม่
บริษัท โออิชิ กรุป๊ จำ�กัด(มหาชน)
2547 -2549 ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาดพาณิชย์
บริษัท โออิชิ กรุป๊ จำ�กัด(มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
: ไม่มี
บริษัทจำ�กัด
: ไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
: ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ
• ไม่มี

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

: นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
: กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
รองกรรมการผู้จัดการ - โรงงาน
(กรรมการบริหาร )
อายุ (ปี)
: 51
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
: 0.56
คุณวุฒิการศึกษา
• วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
DAP รุน่ ที่ 106/2013 , RCL รุน่ ที่ 5/2016
• สถาบันอื่น ไม่มี
ประวิติการทำ�งานในช่วง 5 ปี
2547-2554 ผู้จัดการทั่วไป
บมจ. โออิชิ เทรดดิง้
2541-2547 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
2540-2541 ผู้จัดการโครงการ บริษทั แดรี่ พลัส จำ�กัด
2532-2540 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
: ไม่มี
บริษัทจำ�กัด
: ไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
: ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ
• ไม่มี

ชื่อ-สกุล
: นางสาวอารยา พานิชายุนนท์
ตำ�แหน่ง
: กรรมการบริษัท / รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
อายุ (ปี)
: 41
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
: 0.07
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
DAP รุน่ ที่ 106/2013 , RCL รุน่ ที่ 5/2016
• สถาบันอื่น ไม่มี
ประวิติการทำ�งานในช่วง 5 ปี :
2554 -2556 กรรมการ
บริษัท
ไอแอมกรีนที จำ�กัด
2542-2554 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษทั เวดดิง้ บิสซิเนส
คอนซัลแท้นท์ จำ�กัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
: ไม่มี
บริษัทจำ�กัด
: มี
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท
ลพบุรอี นิ น์ พลาซ่า จำ�กัด
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
: ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ
• ไม่มี

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง
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: พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ (ปี)
: 65
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• การศึกษาบัณฑิต มัธยมการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ
ประวัติการฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
DAP รุ่นที่ 106/2013 , AACP รุ่นที่ 16/2014 ,
RNG รุ่นที่ 8/2016
• สถาบันอื่น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์ หลักสูตร
Audit Committee Seminar Get Ready for Year End
ประวิติการทำ�งานในช่วง 5 ปี
2550 -2555 ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการ
กองทัพอากาศ จำ�กัด
2548-2549 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำ�ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
2545-2548 รองเจ้ากรมสวัสดิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
2543-2545 เสนาธิการกรมสวัสดิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
2537-2540 ผูอ้ �ำ นวยการกองการร้านค้า กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
: ไม่มี
บริษัทจำ�กัด
: ไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
: ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ
• ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

: นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์
: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน/
กรรมการธรรมภิบาล
อายุ (ปี)
: 57
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
DAP รุน่ ที่ 27/2004 , AACP รุน่ ที่ 17/2014 , RNG รุน่ ที่ 8/2016
• สถาบันอื่น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์ หลักสูตร
Audit Committee Seminar Get Ready for Year End
ประวิติการทำ�งานในช่วง 5 ปี
2558
กรรมการ
บริษทั
บริหารสินทรัพย์
เอเซีย จำ�กัด
2558
กรรมการ
บริษทั
โปรเฟสชัน่ แนล คอลเลคชัน่
จำ�กัด
2553-2558 กรรมการ
บริษทั
โกลบอล เซอร์วิส
เซ็นเตอร์ จำ�กัด
2553-2556 กรรมการ
บริษทั
บริหารสินทรัพย์ เอแคป จำ�กัด
2553-2558 กรรมการ
บริษทั
แคปปิตอล โอเค จำ�กัด
2549-2558 กรรมการ
บริษทั
เอแคป คอนซัลติง้ จำ�กัด
2546-2558 กรรมการ
บริษทั
เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด
(มหาชน)
2546-2558 กรรมการ
บริษทั
เอแคป คอร์ปอเรท
เซอร์วิสเซส จำ�กัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำ�กัด
: มี
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษทั
โกลบอล วัน แคปปิตอล จำ�กัด
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
: ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ
• ไม่มี

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

: นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ (ปี)
: 60
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
DAP รุน่ ที่ 106/2013 , AACP รุน่ ที่ 16/2014 ,
RNG รุน่ ที่ 8/2016
• สถาบันอื่น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์ หลักสูตร
Audit Committee Seminar Get Ready for Year End
ประวิติการทำ�งานในช่วง 5 ปี
2552 -2557 รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ไทยพาณิชย์ สามัคคีประกันภัย
2550-2552 ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
บริษัท โรงงานสยามบอลล์สปอร์ต จำ�กัด
2545 -2549 กรรมการบริหารและทีป่ รึกษา บริษทั สยามยูนโิ ซล จำ�กัด
2544-2545 กรรมการบริหารและทีป่ รึกษา บมจ. วงศ์ ไพฑูรย์กรุป๊
2542-2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอ็มโฟม จำ�กัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
: ไม่มี
บริษัทจำ�กัด
: ไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
: ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ
• ไม่มี

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

: นายปรีชา อัจฉรานนท์
: กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ (ปี)
: 54
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)
: 0.04
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรีบญ
ั ชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์
• ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
DAP รุน่ ที่ 106/2013
• สถาบันอื่น ไม่มี
ประวิติการทำ�งานในช่วง 5 ปี
2556-2557 กรรมการ บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
2545-2554 ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. โออิชิ กรุป๊
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
: ไม่มี
บริษัทจำ�กัด
: ไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
: ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
: ปี 2556- ปี2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ
• ไม่มี

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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เลขานุการบริษัท / หัวหน้างานตวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง
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: นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
: เลขานุการบริษทั / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร /
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บัญชี
และการเงิน
อายุ (ปี)
: 51
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
DAP รุน่ ที่ 106/2013 , RCL รุน่ ที่ 5 /2016
• สถาบันอื่น สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 30
ประวิติการทำ�งานในช่วง 5 ปี
2545-2554 รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษทั โออิชิ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
: 0.39
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ
• ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559

ชื่อ-สกุล
: นายสุมล โฮ้บำ�เพ็ญ
ตำ�แหน่ง
: ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
อายุ (ปี)
: 39
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการกำ�กับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
ประวัติการฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ACPG รุน่ ที่ 16/2015
สถาบันอื่น
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• การบริหารความเสีย่ งเรือ่ งการทุจริต รุน่ ที่ 2/58
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• โครงการอบรมผู้ตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• การอบรมเตรียมตัวเป็นผู้สอบภายในรับอนุญาต (EIAP)
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
ประวิติการทำ�งานในช่วง 5 ปี
2549-2552 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษทั ธนูลกั ษณ์ จำ�กัด (มหาชน)
2554-2556 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษทั เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริง่ เซอร์วสิ จำ�กัด (มหาชน)
2543-2549 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
สนง. ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
: 0.004
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ
• ไม่มี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการและกรรมการบริหาร ของ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยให้นำ�ส่งสำ�เนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) หากมีการเปลีย่ นแปลงให้แก่เลขานุการบริษทั
เพือ่ รวบรวม ทำ�สรุป และนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการของบริษทั ฯ

หุ้นสามัญ(หุ้น)
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค.
2559

ณ 31 ธ.ค.
2558

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี (หุ้น)

หมายเหตุ
*โอนให้บุตร 3 คน
คนละ 30,000,000 หุน้

1

นายตัน ภาสกรนที

360,639,600

450,639,600

(90,000,000)

2

นางอิง ภาสกรนที

60,000,000

60,000,000

-

3

นายเอวี่ย จิ้น โช

35,000,000

35,000,000

-

4

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

7,277,400

7,277,400

-

5

นายธนพันธุ์ คงนันทะ

6,670,000

6,670,000

-

6

นางสาวอารยา พานิชายุนนท์

926,600

926,600

-

7

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์

-

-

-

8

นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล

-

-

-

9

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

-

-

-
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รายงานการถือหลักทรัพย์กรรมการบริหารของบริษัทฯ
หุ้นสามัญ(หุ้น)
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค. 2559

ณ 31 ธ.ค. 2558

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี (หุ้น)

หมายเหตุ
* โ อ น ใ ห้ บุ ต ร 3 ค น
คนละ30,000,000 หุ้น

1

นายตัน ภาสกรนที

360,639,600

450,639,600

(90,000,000)

2

นางอิง ภาสกรนที

60,000,000

60,000,000

-

3

นายเอวี่ย จิ้น โช

35,000,000

35,000,000

-

4

นายธนพันธุ์ คงนันทะ

6,670,000

6,670,000

-

5

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

7,277,400

7,277,400

-

6

นายปรีชา อัจฉรานนท์

500,000

1,500,000

(1,000,000)

หมายเหตุ:								
*
1) นางสาววริษา ภาสกรนที รับโอนจำ�นวน 30 ล้านหุน้ 2)เด็กชายภาสกร ภาสกรนที รับโอนจำ�นวน 30 ล้านหุน้ และ
3) เด็กหญิงใกล้นที ภาสกรนที รับโอนจำ�นวน 30 ล้านหุน้ รวมทัง้ สิน้ 90 ล้านหุน้

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

การสรรหากรรมการ และ กรรมการบริหาร
กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ
เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีหลัก
เกณฑ์ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณา
สรรหากรรมการแทนกรรมการ ที่ถึงกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตาม
วาระ หรือเมื่อตำ�แหน่งกรรมการว่างลง และนำ�เสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญและ
ได้จัดทำ�Board Skill Matrix ตามนโยบายความหลากหลายของ
คณะกรรมการ สำ�หรับใช้ประกอบการพิจารณา เพือ่ ให้เกิดความหลาก
หลายของความเชีย่ วชาญ และตามคุณสมบัตทิ บ่ี ริษทั ฯกำ�หนด เพือ่ เข้ารับการ
คัดเลือกเป็น กรรมการของบริษทั ฯ โดยจะประกาศเชิญชวนให้เสนอชือ่ บุคคล
และ วาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯที่ www.ichitangroup.
com และ ระบบSET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในปี2559 บริษทั ฯได้ประกาศตัง้ แต่ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ไม่มกี ารเสนอชือ่ บุคคล หรือวาระใดเข้ามา
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1) คณะกรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็น
ไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยข้อบังคับของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1. บริษัทฯมีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่าง
น้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำ�แหน่ง
อื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนกรรมการทัง้ หมดต้องถิน่ ทีอ่ ยู่ ในราชอาณาจักรผูเ้ ป็นกรรมการ
ของบริษัท ไม่จำ�เป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯให้กระทำ�โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น
กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการจะต้อง
ออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อยจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้า
จำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ ให้ออกโดยจำ�นวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลาก
ว่าผู้ ใดจะออกก่อน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ ในตำ�แหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่งกรรมการผู้ออกจากตำ�แหน่งไปนั้น
อาจจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้

รายงานประจำ�ปี 2559

4. นอกจากพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำ�แหน่งเมือ่
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำ�กัด
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ให้ออก
(จ) ศาลมีคำ�สั่งให้ออกจากตำ�แหน่ง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่ง
ลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจำ�กัดทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่าลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัดเข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติ ให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อน
ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบจัดการกิจการทัง้ หลายทัง้ ปวง
ของบริษทั ฯและมีอ�ำ นาจหน้าทีด่ �ำ เนินการ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ อาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
9. ห้ามมิ ให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน ห้างหุ้น
ส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือ บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่นใด
ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้งกรรมการ
10. กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียใน
สัญญาที่บริษัททำ�ขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ ถือหุ้น หุ้นกู้เพิ่ม
ขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ
11. จำ�นวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
นั้น ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและ ประทับตรา
สำ�คัญของบริษัทฯ โดยที่ประชุมถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทมี
อำ�นาจกำ�หนดรายชือ่ กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั ฯได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการ 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
ตำ�แหน่ง
1. นายตัน
ภาสกรนที
ประธานกรรมการ
2. นางอิง
ภาสกรนที
รองประธานกรรมการ
3. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ กรรมการอิสระ
4. นายประสาน
ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ
5. นายอิสสระชัย
เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ
6. นายเอวี่ย
จิ้น โช
กรรมการ
7. นายวิโรจน์
สุภาสูรย์
กรรมการ
8. นายธนพันธุ์
คงนันทะ
กรรมการ
9. น.ส.อารยา
พานิชายุนนท์ กรรมการ
นาย อภิชาติ สุขจิรวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายตัน ภาสกร
นที หรือ นางอิง ภาสกรนที คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายเอวีย่ จิน้ โช หรือ นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ หรือ นายธนพันธุ์ คงนันทะ
หรือ นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ รวมเป็น 2 คน และประทับตรา
สำ�คัญของบริษัทฯ
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการมีอำ�นาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการและดำ�เนินกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้ง ต่อปี
3. จัดให้มีการทำ�งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำ�
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
แผนงานการดำ�เนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. พิจารณากำ�หนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management)
ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกำ�กับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีการควบคุม
เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสม
6. กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำ�เนินธุรกิจ
งบประมาณของบริษทั รวมถึงควบคุมกำ�กับดูแล (Monitoring and
Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
7. พิจารณากำ�หนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�ำ นาจในการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ และคณะอนุกรรมการ
อื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ที่แต่งตั้ง
8. จัดทำ�รายรายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อ
การจัดทำ�และการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและ
ผลการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9. คณะกรรมการอาจมอบอำ�นาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำ�นาจเพือ่
ให้บุคคลดังกล่าวมีอำ�นาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขการมอบอำ�นาจนัน้ ๆ ได้เมือ่ เห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจที่ทำ�ให้
บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทำ�ขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ถ้ามี) (ตามทีน่ ยิ ามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560โดยการเสนอจากคณะกรรมการ สรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนให้กรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 3 ท่านได้แก่
1. นางอิง
2. นายอิสระชัย
3. นายวิโรจน์

ภาสกรนที
เดชาฤทธิ์
สุภาสูรย์

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้งการเป็น
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆและจะนำ�เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีการเสนอชื่อผู้ ใดเข้าพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการของบริษัทฯจากผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯได้ประกาศรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. ประธานกรรมการบริษัท
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานกรรมการบริษทั
สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
การดูแลผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของบริษทั ฯ ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำ�เนินธุรกิจและการ
บริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
กำ�กับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่
เหมาะสมต่ อ การปฎิ บั ติ ง าน เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
ผู้ถือหุ้นและ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังรวมถึงการส่งเสริมและการ
กำ�กับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและ ความรับผิด
ชอบต่อหน้าที่อย่างทุ่มเทและซื่อสัตย์สุจริต โดยคำ�นึงถึงประโยชน์
ของบริษัทฯเป็นหลักสำ�คัญ
บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร
สนับสนุนคณะกรรมการบริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ นโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
และแผนธุรกิจ ของบริษทั ฯ ควบคูก่ บั การส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และความชำ�นาญอย่างสม่ำ�เสมอ
บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น
ความไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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3.กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั จะคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมาดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ
อิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัตติ ามพระราชบัญญัตมิ หาชนจำ�กัด
พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ
ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และจำ�นวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย
3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะสูงกว่าปัจจุบนั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำ�นวน 3 ท่าน
โดยกรรมการอิสระไม่ได้ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี �ำ นาจควบคุม เป็นผูซ้ ง่ึ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ
ในลักษณะทีจ่ ะทำ�ให้มขี อ้ จำ�กัดในการแสดงความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องไม่มธี รุ กิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผล
ประโยชน์เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ อันอาจมีผลกระทบ ต่อการตัดสินใจโดยอิสระ
โดยกรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทั ฯ* ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ� หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ*เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสอง(2)ปีกอ่ นวันทีย่ น่ื คำ�ขอ
อนุญาตต่อ สำ�นักงาน ก.ล.ต.ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ทีก่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวม
ทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการ
ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท*ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษทั *เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสอง(2)ปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท*และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี
นัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท*สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง(2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อ
สำ�นักงาน ก.ล.ต.
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน
ที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการ
ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ร่วมหรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำ�นวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ร่วม
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9) กำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน
9 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศเริ่มดํารงตําแหน่งในครั้งต่อไป
10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
หมายเหตุ:1) บริษัท* หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
2) เปิดเผยโดยละเอียดใน แบบ 56-1 ส่วน “ กรรมการอิสระ”
4.คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
ซึง่ ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จำ�กัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน รวมทัง้ ข้อ
กำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีจ�ำ นวน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ ความสามารถ
ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำ�หน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถืองบการเงินของบริษัทฯกรรมการ
ตรวจสอบต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯโดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
ตำ�แหน่ง
1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรม
การตรวจสอบ
2. นายประสาน
ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
3. นายอิสสระชัย
เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ
นาย สุมล โฮ้บำ�เพ็ญ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : * นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก
จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิด
ชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษทั ฯ
4.พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวม
ทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ

6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงาน
ประจำ�ปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภาย
ใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย จาก
คณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อทำ�หน้าที่ ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบ
ด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
3. นายวิโรจน์
สุภาสูรย์
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
4. นายธนพันธุ์
คงนันทะ
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
นาย อภิชาติ สุขจิรวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
1. นางอิง

รายชื่อ

ภาสกรนที

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2556

ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. กำ�หนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
(Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุม ความเสี่ยง
หลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk)และ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
2. ประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบทีอ่ าจมี
ต่อองค์กร ทัง้ ความเสีย่ งจากภายในและ ภายนอกองค์กร
3. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบตั ติ ามแผนจัดการความเสีย่ งของบริษทั ฯ
4. สือ่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญทีม่ ผี ลต่อ
การควบคุมภายใน

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงความเสีย่ ง และการจัดการความเสีย่ ง
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
6.คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายอิสสระชัย

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน
2. นายประสาน
ลิ้มพิพัฒนกุล์ กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
3. นางอิง
ภาสกรนที
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
นาย อภิชาติ สุขจิรวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
เดชาฤทธิ์

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวัน
ที่ 13 สิงหาคม 2557

ขอบเขต อำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
1. กำ�หนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำ�นวน
โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำ�หนดคุณสมบัติ
ของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำ�รง
ตำ�แหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำ�แหน่งว่างลง
และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. กำ�หนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน
7) คณะกรรมการธรรมมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สำ�หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีประกอบ
ด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ
1. นายประสาน

ตำ�แหน่ง
ลิ้มพิพัฒนกุล์ กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการธรรมาภิบาล
2. นางอิง
ภาสกรนที
กรรมการธรรมาภิบาล
3. นายอิสสระชัย
เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ /
กรรมการธรรมาภิบาล
นาย สุมล โฮ้บำ�เพ็ญ เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
หมายเหตุ : คณะกรรมการการธรรมาภิ บ าล ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เมื่ อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
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1. พิจารณา ทบทวน นำ�เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ใน
เรือ่ ง นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ จี รรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของบริษทั นโยบายและแนวปฏิบตั ิอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำ�เนิน
งานของบริษทั ตามแนวทางของธรรมาภิบาลเพือ่ ก่อให้เกิดความโปร่งใส
เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
2. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำ�นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1
ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว
ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแลหรือเกีย่ วข้องและเทียบเคียงได้กบั มาตรฐานสากล
3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำ�หนดไว้
4. ติดตามและสั่งการในกรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและ
พนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่วางไว้
5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบตั งิ านขององค์กร ตามนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะ
กรรมการบริษัท และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8.คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อบริหาร ควบคุม ดูแลและ
รับผิดชอบในกิจการต่างๆภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
บริหาร โดยเลือกจาก กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ และ/หรือ
บุคคลภายนอกโดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ทเี่ หมาะสม มีความรูค้ วามเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
กรรมการบริหาร 6 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
ตำ�แหน่ง
1. นายตัน
ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางอิง
ภาสกรนที
กรรมการบริหาร
3. นายเอวี่ย
จิ้น โช
กรรมการบริหาร
4. นายปรีชา
อัจฉรานนท์
กรรมการบริหาร
5. นายวิโรจน์
สุภาสูรย์
กรรมการบริหาร
6. นายธนพันธุ์
คงนันทะ
กรรมการบริหาร
นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2559

ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ให้กรรมการบริหารมีอ�ำ นาจดำ�เนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษทั ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎหมายเงือ่ นไข กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ
เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้มติประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำ�นาจจัดทำ� เสนอแนะ และกำ�หนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำ�หนดแผนธุรกิจ อำ�นาจการบริหาร กำ�หนดงบประมาณสำ�หรับ
ประกอบธุรกิจประจำ�ปี และงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ และดำ�เนินการตามแผนทางธุรกิจและ
กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลง
ต่อคณะกรรมการบริษทั
4. มีอ�ำ นาจดำ�เนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานทัว่ ไปของบริษทั ฯ
รวมทัง้ จัดตัง้ โครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกราย
ละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของ
พนักงานบริษทั ฯ
5. มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกูห้ รือการขอสินเชือ่ ใดๆ จากสถาบันการเงิน
รวมถึงการเข้าเป็นผูค้ �ำ้ ประกันหรือการชำ�ระเงินหรือใช้จา่ ยเงินเพือ่ ธุรกรรม
ตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ เช่น การจ่ายเงินเพือ่ การลงทุน และเพือ่ การดำ�เนิน
งานต่างๆ เป็นต้น ทัง้ นี้ มีการกำ�หนดวงเงินสำ�หรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า
200 ล้านบาท หรือจำ�นวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความ
เหมาะสมโดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริษทั
6. มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ
รวมทัง้ การกำ�หนดผูม้ อี �ำ นาจสัง่ จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทัง้ หลายของบริษทั ฯ
7. มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณการขึน้ เงินเดือนหรือปรับระดับ
เงินเดือนพนักงานประจำ�ปีและการจ่ายเงินรางวัลประจำ�ปี (เงินโบนัส) ให้
แก่พนักงานของบริษทั ฯ ยกเว้น ตำ�แหน่งกรรมการผูอ้ �ำ นวยการขึน้ ไป
8. มีอ�ำ นาจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ในตำ�แหน่งทีต่ �ำ่ กว่า
ตำ�แหน่งกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
9. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 วันที่ 17 มิถนุ ายน
2556 นายตัน ภาสกรนที ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ โดยมีขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
ขอบเขต อำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
1. ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำ�วันของบริษทั
2. จัดทำ�นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ
ประจำ�ปีของบริษทั เพือ่ นำ�เสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร และขออนุมตั ิ
จากคณะกรรมการของบริษัท
3. ดำ�เนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะ
กรรมการบริหาร
4. ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษทั อย่างสม่�ำ เสมอ และ
มีหน้าทีร่ ายงานผลการดำ�เนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบ
หน้าในการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจ
สอบ และคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน
การเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำ�ประกัน หรือการชำ�ระเงิน หรือ
ใช้จา่ ยเงินเพือ่ ธุรกรรมตามปกติธรุ กิจของบริษทั เช่น การจ่ายเงินเพือ่
การลงทุนและเพื่อการดำ�เนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ มีการกำ�หนด
วงเงินสำ�หรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทหรือจำ�นวน

เทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไร
ก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้น
อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
รายการ

อำ�นาจอนุมัติ

การสัง่ ซือ้ และสัง่ จ่ายเงินในการบริหารงาน

ไม่เกิน 50 ล้านบาท

การสัง่ ซือ้ และสัง่ จ่ายเงินในการซือ้ ทรัพย์สนิ

ไม่เกิน 50 ล้านบาท

การสั่งจ่ายตามสัญญา

ไม่เกิน 100 ล้านบาท

การตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

การสั่งจ่ายค่ารับรอง

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

การสัง่ จ่ายค่าการกุศลและสินค้าเผยแพร่

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

6. มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยทางการเงินในการดำ�เนินการตาม
ธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อ โดยวงเงินสำ�หรับแต่ละรายการ
ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ ในตารางอำ�นาจอนุมัติท่ีผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำ�สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่าว
7. กำ�หนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยก
ย้าย การกำ�หนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและ การเลิกจ้างพนักงาน
ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำ�นวยการลงไป ตามลำ�ดับ
8. ออกคำ�สัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพือ่ ให้การดำ�เนินงาน
ของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึง
เพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำ�เนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้ง
นโยบายของบริษัทตาม หลักธรรมาภิบาล
10. มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำ�งานชุดต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำ�นาจใน
การมอบอำ�นาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้อำ�นวยการ
หรืออาจมอบอำ�นาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ�ำ นาจตามที่กรรมการ
ผูอ้ �ำ นวยการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร ซึง่ กรรมการ
ผู้อำ�นวยการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้
รับมอบอำ�นาจ หรือการมอบอำ�นาจนั้นๆได้ตามที่เห็นสมควร
11. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำ�นาจบริหารให้แก่บุคคลอื่นในการกระทำ�การแทนและ
ในนามบริษัทฯ
ทั้งนี้การมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้อำ�นวยการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจหรือมอบอำ�นาจ
ช่วงที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�นาจ จากกรรมการผู้อำ�นวยการสามารถ
อนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศ
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนด) มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกรรมการผู้อำ�นวยการไม่มีอำ�นาจอนุมัติการดำ�เนิน
การในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ อนุมตั ิ
ต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็น ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข
การค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกำ�หนด
คณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริหารประกอบด้วยผูบ้ ริหารซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจำ�กัดพ.ศ.2535 และตามประกาศ สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารรวม 5 ท่าน ตามลำ�ดับดังนี้
รายชื่อ

1. นายตัน
2. นางอิง
3. นายปรีชา

ภาสกรนที
ภาสกรนที
อัจฉรานนท์

4. นายธนพันธุ์

คงนันทะ

5. นายวิโรจน์

สุภาสูรย์

เลขานุการบริษัท

ตำ�แหน่ง
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ –
สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
– สายงานธุรกิจเครือ่ งดืม่
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
– สายงานโรงงาน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อทำ�หน้าที่เลขานุการบริษัท
ตามที่กำ�หนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่งาน
เลขานุการบริษัทโดยคุณสมบัติของ เลขานุการบริษัทปรากฏในข้อมูล
ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษทั จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ �ำ หนดในมาตรา 89/15 และ
มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551
ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวม
ทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
บริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่
ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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1. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประขุมคณะกรรมการ
และรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
2.1 กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่ “รายงานการมีสว่ นได้เสีย”
(หมายถึง กรรมการ และผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ ายงานการมีสว่ นได้เสียของตน
และผูเ้ กีย่ วข้องให้บริษทั ทราบ)
2.2 เลขานุการบริษทั จัดส่งสำ�เนารายงานให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำ�การ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานนัน้
2.3 ต้องจัดให้มรี ะบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องให้ถกู
ต้องและครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
5 ปีนบั แต่วนั ทีม่ กี ารจัดทำ�เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
3. ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

รายชื่อ
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1. นายตัน ภาสกรนที
2. นางอิง ภาสกรนที

3. นายเอวี่ย จิ้น โช
4. นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์
5. นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ
6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์
7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์
นิมมลธนากรณ์
8. นาย ประสาน ลิม้ พิพฒ
ั นกุล

9. นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์
10. นาย ปรีชา อัจฉรานนท์

รายงานประจำ�ปี 2559

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน /
กรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการบริหาร
กรรมการ/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล/ กรรมการสรรหา
และ กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและ กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปีซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมี
การกำ�หนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อ
พิจารณา มีเอกสารประกอบ การประชุมทีค่ รบถ้วน เพียงพอ ซึง่ สำ�นัก
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการและสำ�นักเลขานุการบริษทั จะดำ�เนินการจัดส่งให้
กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม ในการประชุม
ประธานได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้กรรมการทุกคนสามารถ
อภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธาน
กรรมการเป็น ผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมบันทึก
การประชุมจัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีเลขานุการคณะกรรมการ
บริษทั และหลังจากทีผ่ า่ นการรับรองจากทีป่ ระชุมเอกสารจะถูกจัดเก็บ
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการประจำ�ปี 2559
กรรมการ กรรมการ
สรรหา กรรมการ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ บริหาร
และ
ธรรมา
บริษัท ตรวจสอบ ความ
บริหาร
กำ
�
หนดค่
า
ภิบาล
เสี่ยง
ตอบแทน
6/6
10/10
6/6

-

4/4

3/3

6/6
6/6

-

4/4

-

9/10
10/10

6/6

-

4/4

-

10/10

6/6
6/6

4/4

4/4

-

-

6/6

4/4

-

3/3

2/2

-

6/6

4/4

-

3/3

2/2

-

-

-

-

-

2/2

10/10

10/10

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำ�นวนกรรมการที่เหมาะสม โดยปัจจุบันมีกรรมการ
บริษัท ทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 5 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 คน)
ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
ประเภทของ
กรรมการ

การสรรหา/
การแต่งตั้ง(AGM)
เป็นกรรมการ
ในปี 2559

ครบวาระ
ครั้งถัดไป

2556

ประธานกรรมการ

ใช่

2562

2. นางอิง ภาสกรนที

2557

กรรมการ

ไม่ ใช่

2560

3. นายเอวี่ย จิ้น โช

2556

กรรมการ

ใช่

2562

4. นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์

2557

กรรมการ

ไม่ ใช่

2560

5. นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ

2558

กรรมการ

ไม่ ใช่

2561

6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์

2556

กรรมการ

ใช่

2562

7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์

2558

กรรมการอิสสระ

ไม่ ใช่

2561

8. นาย ประสาน ลิม้ พิพฒ
ั นกุล

2558

กรรมการอิสสระ

ไม่ ใช่

2561

9. นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์

2557

กรรมการอิสสระ

ไม่ ใช่

2560

วันที่แต่งตั้งจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งล่าสุด

1. นายตัน ภาสกรนที

รายชื่อ
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
• นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วม
ในการบริหาร (กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั ฯ) แต่
จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้น
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
• นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร เนื่องจาก
กรรมการบริหารทุกท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการกำ�กับ การทำ�งานขอ
งบริษทั ฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณากำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง ก่อนนำ�เสนอที่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนประจำ�รายเดือน (บาท)
ตำ�แหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการชุด
ย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ

45,000

45,000

-

-

-

15,000

35,000

35,000

-

-

-

15,000

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุมและบำ�เหน็จกรรมการเป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนปี 2559
รายนามคณะกรรมการ

บำ�เหน็จ
กรรมการ

บริษัท

ตรวจสอบ

สรรหา
กรรมการ
บริหาร และกำ
�
หนด
ความเสี่ยง ค่าตอบแทน ธรรมา
ภิบาล

ค่าตอบ
แทนรวม

1. นายตัน ภาสกรนที

682,800

-

-

-

-

-

682,800

2. นางอิง ภาสกรนที

975,400

-

-

-

-

-

975,400

3. นายเอวี่ย จิ้น โช

195,100

-

-

-

-

-

195,100

4. นายธนพันธุ์ คงนันทะ

585,200

-

-

-

-

-

585,200

5. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

585,200

-

-

-

-

-

585,200

6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์

195,100

-

-

-

-

-

195,100

7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์

682,800

-

540,000

-

-

1,282,800

8. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล

585,200

-

420,000

-

45,000

30,000 1,080,200

9. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

682,800

-

420,000

-

45,000

30,000 1,177,800

5,169,600

-

1,1380,000

90,000

60,000 6,759,600

รวม

รายงานประจำ�ปี 2559

60,000

60,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2557 - 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัทฯ ดังนี้
ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2557 - 2559
ปี 2559
จำ�นวน
ค่าตอบแทน
(ราย)
(บาท)
6
27,730,080

ประเภท
เงินเดือน
เงินโบนัส

5

ปี 2558
จำ�นวน
ค่าตอบแทน
(ราย)
(บาท)
6
26,195,040

1,813,500

รวม

6

ปี 2557
จำ�นวน
ค่าตอบแทน
(ราย)
(บาท)
6
22,767,040

5,457,300

29,543,580

6

31,652,340

6,041,760
28,808,800

หมายเหตุ : ในปี 2559 นายตัน ภาสกรนที ไม่รับเงินโบนัส ดังนั้น เงินโบนัสที่แสดงไว้จึงเป็นตัวเลขเงินโบนัสสำ�หรับผู้บริหาร 5 ท่าน
ค่าตอบแทนอื่นๆ
ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ประเภท
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

ปี 2559
จำ�นวน
ค่าตอบแทน
(ราย)
(บาท)
6
1,380,144

ปี 2558
จำ�นวน
ค่าตอบแทน
(ราย)
(บาท)
6
1,237,752

ปี 2557
จำ�นวน
ค่าตอบแทน
(ราย)
(บาท)
6
1,032,352

1,380,144

1,237,752

1,032,352

รวม
บุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง จึงให้ความสำ�คัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คงไว้ซ่ึง
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำ�นวน 305 คน ตามลำ�ดับ โดยเป็นพนักงานประจำ�ทั้งหมด
ตารางแสดงรายละเอียดจำ�นวนพนักงานในแต่ละสายงาน
แผนก/ฝ่าย
1. สำ�นักกรรมการ
2. บัญชีการเงิน
3. การตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม
4. โรงงาน
5. ออกแบบ
6. สื่อสารการตลาด
7. สารสนเทศและการตลาดออนไลน์
8. ทรัพยากรบุคคล
9. พัฒนาธุรกิจ
10. จัดซื้อ
11. กฎหมาย
12. ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รวมทั้งหมด

จำ�นวนพนักงาน
31 ธ.ค. 59
15
13
28
216
6
3
6
8
2
3
2
3
305

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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การเปลีย่ นแปลงจำ�นวนพนักงานอย่างมีนยั สำ�คัญในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา
ในระหว่างปี 2559 ได้มีการรับพนักงานเพิ่มขึ้นในบางสายงาน เช่น
โรงงานและฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่คำ�นึงถึงความเหมาะ
สม และเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยนของอุตสาหกรรม
ค่าตอบแทน (บาท)

ปี 2559

เดียวกัน อีกทัง้ ยังต้องให้มคี วามเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และ
การเติบโตของบริษทั ด้วย ทัง้ นี้ ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะ
เชือ่ มโยงกับการวัดผลการดำ�เนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบ
ของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะต้อง
ทำ�การประเมินผลต่อผู้บังคับบัญชา โดยการขึ้นเงินเดือนประจำ�ปีและ
การจ่ายโบนัสประจำ�ปี จะขึน้ อยูก่ บั ผลการดำ�เนินงานตามการประเมินผล
KPI ในแต่ละปีบริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะ
ต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ เบีย้
ประกันกลุม่ ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอืน่ โดยผลตอบแทนพนักงาน
(ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2557 - 2559มีดังนี้
ปี 2558

ปี 2557

เงินเดือน

104,035,385

96,612,400

84,707,846

เงินโบนัส

10,660,010

18,665,633

19,773,120

ค่าตอบแทนอื่นๆ*

62,091,045

64,140,701

50,658,917

176,786,440

179,418,734

155,139,838

รวม

หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างแรงงาน
ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น

42

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงานกับผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ หรือผิด สัญญาการจ้างแรงงาน
แต่อย่างใด
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะพัฒนา
พนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งจะส่งผล
ต่อศักยภาพในการแข่งขันและผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้
อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบตั งิ าน แสวงหาความรู้ ใหม่ๆ รวมถึงการมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2559

• การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้ก�ำ หนดเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพเพือ่ ให้พนักงานรับรูว้ า่ ตนเองสามารถเลือ่ นตำ�แหน่ง หรือสามารถ
โอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ บนพื้นฐาน
ของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้ กำ�หนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนตำ�แหน่ง/ปรับระดับตำ�แหน่งไว้อย่างชัดเจน
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จะมุง่ เน้นการฝึกอบรมภายในตาม
แผนการฝึกอบรมทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ใช้ทงั้ การฝึก
อบรมภายในและภายนอก โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำ�เสมอ และ
เหมาะสมกับพนักงานแต่ละตำ�แหน่งเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพใน
การทำ�งานของพนักงาน

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ได้ ให้
ความสำ�คัญอย่างยิง่ กับหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และ มุง่ มัน่ อย่าง
ยิ่งที่จะพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจและ มีการบริหารจัดการที่ดีโดย
มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ยึดมั่น
คุณธรรม จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจมี การเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วาม
ถูกต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งได้กำ�หนดเป็น
นโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการ ทีด่ ี โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ทำ�หน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ กรรมการ และ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของ
สำ�นักงาน ก.ล.ต ข้อบังคับบริษัทฯตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ิ “นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ”ี ของ
บริษทั ฯในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2013 เมือ่ วันที่ 17
มิถนุ ายน 2556 และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560
เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มมี ติอนุมตั แิ ก้ไข “นโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานปัจจุบัน
เป้าหมายของนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้
กำ�หนดเป้าหมายของนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ไว้ดังนี้ มุ่ง
เน้นให้การดำ�เนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งให้ความ
สำ�คัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ อันจะส่งผลให้กิจการมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรม
ทางธุรกิจนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมความสำ�คัญ
ของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง
โดยมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายและความรู้เกี่ยวกับการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ผ่าน รายงานประจำ�ปี เอกสาร
คู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ เอกสารคู่มือจรรยาบรรณ
รวมถึงบริษัทฯได้ทำ�การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของบริษัทฯ
www.ichitangroup.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น
เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่พนักงานทุกคนในองค์กร และเป็นการเผย
แพร่ ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการทุก 1 ปี หรือตามความเหมาะสม โดยผ่านการนำ�
เสนอจากคณะกรมการธรรมาภิบาล เพื่อปรับปรุงนโยบายให้มีความ
เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
หน่วยงานการกำ�กับดูแลต่างๆ ซึ่งถือเป็นการยกระดับแนวทางการ
กำ�กับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG) ให้เป็นไปตาม
มาตราฐานสากลจากการที่บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการนำ�หลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีมาใช้ ในการบริหารงานและการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ
• ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจำ�ปี 2559
ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai

Listed Companies) ซึ่งได้รับการประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯจัดอยู่ ในระดับ “ดีมาก”
4 ดาว/ 85 คะแนน จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 601 บริษัทที่มีผล
คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ 78 คะแนน
• ในปี 2559 หุ้น “ICHI” จัดอยู่ ในกลุ่ม SET100 Index คือกลุ่ม
หุ้นขนาดใหญ่จำ�นวน 100 ตัว ที่ถูกนำ�มาคำ�นวณดัชนีของกลุ่มที่มี
มูลค่า ตลาดสูงและมีสภาพคล่องสูงและ 100 ตัวที่มีมูลค่าตามราคา
ตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูง
อย่างสม่�ำ เสมอ และมีสดั ส่วนผูถ้ อื หุน้ รายย่อยผ่านเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำ�กับดูแลกิจการทีบ่ ริษทั ฯยึดถือ
เป็นเกณฑ์ฯในการดำ�เนินธุรกิจคือ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)/องค์กรเพือ่ ความ
ร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)/ ASEAN CG Scorecard
โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดตามเกณฑ์ ได้แก่
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5

สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญและสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนต่างชาติ เป็นต้น โดยมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุน
ผูถ้ อื หุน้ ได้ ใช้สทิ ธิของตนเอง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ก�ำ หนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องต่างๆ ที่ส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกใน
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
บริษัทฯ ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจน
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือ
หุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบกฎเกณฑ์ตา่ งๆที่ ใช้ ในการประชุม ขัน้ ตอนการลงมติ รวมถึงการ
เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ หนังสือพิมพ์ ล่วงหน้าก่อนที่จัดส่งเอกสาร เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วง
หน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 บริษัทฯ กำ�หนดให้มี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน
นับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2559 บริษัทฯ
ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
เวลา 14.00 น.โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ในการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯทุกครั้ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของ
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. และ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุน้ ประจำ�ปี 2559 (AGM Checklist) ซึง่ ประเมินโดยสมาคมส่งเสริม
ผูล้ งทุนไทย (Thai Investors Association) ของบริษทั ฯอยู่ ในระดับ
“4 TIA / 94 คะแนน ” ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวมที่ทำ�การสำ�รวจทั้งหมด 575 บริษัท อยู่ที่ 92.68 คะแนน
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มติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2560 กำ � หนดให้ จั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี 2560
ใน วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อวานี
เอเทรียม กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ ใกล้ ขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน
(MRT) ทางด่วน ป้ายรถเมล์ และ มีรถตู้รับส่งจาก MRT เป็นต้น
และได้แจ้งกำ�หนดการพร้อมวาระการประชุมให้ ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน
ระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Portal) ล่วงหน้า 63 วันก่อน
วันจัดประชุมฯ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข” ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.ichitangroup.com) ในส่วนของ “INVESTOR”
หัวข้อ “ข้อมูลสำ�หรับผู้ถือหุ้น” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วง
หน้าก่อนวันประชุม 42 วัน และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (TSD) ซึ่งเป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯในรูป
แบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ให้กับผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์
และเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ความเห็นคณะกรรมการชุด
ย่อย และการลงมติ ในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วม
ประชุม เป็นต้น พร้อมทัง้ ได้แนบซีดรี ายงานประจำ�ปี หนังสือมอบฉันทะ
ข้อมูลเกีย่ วกับค่าตอบแทนกรรมการ และ เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มี
รายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพือ่ ประกอบการพิจารณาของ
ผูถ้ อื หุน้ นอกจากนัน้ ยังได้ประกาศหนังสือ นัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์
รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน และลงประกาศติดต่อกัน
เป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกำ�หนด สำ�หรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อ
เป็นการอำ�นวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมสามัญฯ บริษัทฯ ได้
จัดเตรียมเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามที่ขอให้กับนักลงทุนสถาบัน
และ นักลงทุนต่างชาติผ่านช่องทาง E-mail ให้พร้อมก่อนวันประชุม
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วม
ประชุมแทน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือ
จะเป็นกรรมการอิสระตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าประชุมแทน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ บริษัทฯมีการ
จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ บริษัทฯใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลง
ทะเบียน การนับคะแนน และแสดงผล เพือ่ ความถูกต้อง แม่นยำ� สะดวก
รวดเร็ว ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเปิด
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มประชุม และเมื่อเกินกำ�หนด
เวลาลงทะเบียนแล้วผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมยังสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ โดยสามารถออกเสียงลง
คะแนนได้ ในวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มกี ารลงมติ โดย
บริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง และในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯได้ ให้สิทธิผู้
ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและเพื่อ
ความโปร่งใสบริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำ�หน้าที่เป็นผู้ตรวจ
สอบการนับคะแนนเสียง โดยตลอดการประชุมประธานกรรมการบริษทั
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตลอดการประชุม และ เมื่อถึงเวลา
เริ่มประชุม ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
กรรมการทุกท่าน ผูบ้ ริหารระดับสูง เลขานุการบริษทั ตัวแทนผูส้ อบบัญชี

รายงานประจำ�ปี 2559

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด (“KPMG”) และ
ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯเข้าร่วมประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระใหม่
ในวันประชุม (รายละเอียดขัน้ ตอนการประชุมเปิดเผยไว้แล้วในรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2559)
หลังวันประชุม
บริษัทฯได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนน
เสียงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ (SET Portal) พร้อมเปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ด้วย บริษัทฯได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบถ้วน เช่น
รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร มติที่ประชุม คำ�ถามจากผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ เป็นต้น บริษัทฯได้ส่งสำ�เนารายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นถึงตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน14วันนับตั้งแต่วันประชุมและ
ส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายกำ�หนดพร้อม
ทั้งเผยแพร่วีดีโอบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมดังกล่าว
บนเว็บไซต์บริษัทฯด้วย ในปี 2559 บริษัทฯได้จัด Company Visit
2 ครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมโรงงานและพบปะผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายทั้งรายใหญ่ ราย
ย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นต้น และมีนโยบายในการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้น
ให้เท่าเทียมกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายอำ�นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ส่วน
น้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเลือกตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET Portal)และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยใน
ปี2558 แจ้งระหว่าง วันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 /ในปี 2559 แจ้ง
ระหว่าง วันที่ 10 ตุลาคม – 31ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ใดเสนอ วาระ หรือ บุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการในช่วงเวลาดังกล่าว
(2) คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการ
ล่วงหน้าโดยไม่จ�ำ เป็นโดยเฉพาะวาระสำ�คัญที่ ผูถ้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการ
ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
(3) คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลอื่นใดให้
เป็นผูร้ บั มอบฉันทะในการประชุมฯโดยบริษทั ฯได้จดั ส่ง ใบมอบฉันทะตาม
แบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์ก�ำ หนดไปพร้อม หนังสือเชิญประชุมฯทุกครัง้
(4) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงใน
วาระที่สำ�คัญ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
(5) รายการระหว่างกันบริษัทฯได้ดำ�เนินการอย่างยุติธรรมตามราคา
ตลาดและกฎหมายและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at
arms’ length) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(6) ผู้ถือหุน้ ทุกราย เช่น ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุ้นรายย่อย นักลงทุน
สถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนต่างชาติ และ นักวิเคราะห์ สามารถ
เสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลได้โดยตรงกับผูบ้ ริหาร
ใน กิจกรรม Opportunity Day / กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ/การ
ประชุม One on One Meeting / การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst
Meeting) เป็นต้น บริษทั จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relations) ขึน้ โดยเป็นศูนย์กลางเพือ่ ดูแลเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านทาง Email: ir@ichitangroup.com และ เบอร์โทร 02-7167000
(7) คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายการเก็บรักษาและป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ แจ้งนโยบายดัง
กล่าวให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนในองค์กรรับ
ทราบและถือปฏิบัติพร้อมกำ�หนดให้กรรมการทุกคน และผู้บริหาร

ที่ มี ห น้ า ที่ ร ายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต ามกฎหมายจั ด ส่ ง
รายงานดังกล่าวแจ้งให้บริษทั ฯทราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำ�
การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะนำ�รายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบรายไตรมาส รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
“การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”
ในปี 2559 ไม่มกี รรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯทำ�การซือ้ ขายหลัก
ทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและบริษัทฯไม่มีกรณี การไม่ปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์การทำ�รายการระหว่างกันหรือซื้อขายหลักทรัพย์ที่กำ�หนดโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ / สำ�นักงาน ก.ล.ต/ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและคำ�นึงถึงสิทธิ
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภายในและภายนอกของบริษทั ฯ รวมถึงการ
คุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรม
และถูกต้องตามกฎหมาย โดยยึดมัน่ การดำ�เนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์
โปร่งใส ควบคู่ไปกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและแนวทางดำ�เนินการที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มี
ความอิสระ พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ
กำ�หนดไว้โดยสามารถสรุปความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจ
อย่างสูงสุด โดยให้ความสำ�คัญกับการเอาใจใส่ลูกค้าในทุกกลุ่ม และนำ�
เสนอผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน อีกทัง้ ยังเล็งถึงประโยชน์และ
คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าและบริการ
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโต อย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นโดยดำ�เนินการให้มีผลประกอบการที่ดีและมีการ
ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบการบริหาร
ความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันให้ขอ้ มูล
ของบริษัทฯ ที่ทันกาล ถูกต้อง ครบถ้วน
พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม
พนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและความมั่นคง รวมทั้งได้ปฏิบัติ
กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและเหมาะ
สมตามความรู้ ความสามารถ และผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งวัดโดย
ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำ�เร็จของงาน (KPIs)
คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือที่ดี ได้ยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตาม
เงือ่ นไขที่ ให้ไว้ตอ่ คูค่ า้ และเจ้าหนีท้ กุ ประเภท โดยจะอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขที่ได้
มีการตกลงตามสัญญา รวมถึงหลักเกณฑ์และตามที่กฎหมายกำ�หนด
เพือ่ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่าย
พันธมิตรและคู่แข่งขันทางการค้า : บริษัทฯปฏิบัติต่อพันธมิตรและคู่
แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและรักษาความลับภายใต้หลักเกณฑ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี เพื่อเป็นการ
รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติ ในการแข่งขัน รวมทั้งไม่แสวงหา
ข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งขันทางการค้าอย่างไม่สุจริตและไม่เป็น
ธรรม ทั้งนี้บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำ�ระหนี้เลย

ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม : บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ระมัดระวังในการกระทำ�ที่
จะส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม และให้ความใส่ใจกับการ
ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมเป็นอย่างดี โดยจะดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคม
ตาม ความเหมาะสม อีกทัง้ รับผิดชอบและดูแลไม่ ให้มผี ลกระทบเกิดขึน้
รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำ�นึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั การดูแลอย่างดี
บริษัทฯตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เป็นส่วนหนึ่งในความ
สำ�เร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืนของบริษัทฯคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติท่ี
ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียพึงได้รบั อย่างทัว่ ถึง
การจัดให้มีช่องทางสำ�หรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิด
เห็น หรือข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ ซึ่งได้แสดง
รายละเอี ย ดไว้ ใ น “นโยบายจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ” โดยได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
http://ichi-th.listedcompany.com/misc/code_of_conduct/
ICHI-code_of_conduct-TH.pdf รวมถึงได้จดั ทำ� “รายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามมาตรฐานสากล GRI แยกเล่มจากรายงาน
ประจำ�ปีฉบับแรกในปี 2559 เพื่อรายงาน และเปิดเผยการดำ�เนิน
งานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบอีกด้วย ที่ “INVESTOR”
หัวข้อ “เอกสารเผยแพร่เพื่อนักลงทุน”ที่ www.ichitangroup.
com/investor.php ในปี 2559 “บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย” บริษทั
เปิดเผยโดยละเอียดไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
• บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้
เกิดความคุ้มค่า โดยกำ�หนดให้พนักงานมีความเอาใจใส่และปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัยและคำ�นึงถึงสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
เช่นพนักงาน และผู้บริหาร ของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้เปิดเผยสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ อัตราการหยุด
งาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำ�งานเปิดเผยไว้ ใน “รายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”และ แบบ56-1
• บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติ
และเปิดเผยตัวเลขจำ�นวนชัว่ โมงเฉลีย่ ของการฝึกอบรม ของพนักงาน
ต่อปีเปิดเผยไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”และ แบบ 56-1
• บริษทั ฯ ได้มกี ารกำ�หนดนโยบายอืน่ ๆ เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
นโยบายทีจ่ ะไม่เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั อิ ย่างเป็น
ธรรมต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และลิขสิทธิ์ เป็นต้นเปิดเผยไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”และ
แบบ 56-1 และอยู่ระหว่างนำ�ขึ้นเว็บไซต์
• บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์
อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ ในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดย
มีการเปิดเผยแนวทางการปฏิบัติ ให้ทราบ และยังมีการเปิดเผยความ
เสีย่ งจากการทุจริต การควบคุม การติดตามประเมินผล การฝึกอบรม
จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรม ของพนักงานต่อปี8 ชั่วโมง/คน/
ปี ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำ�หนดไว้ ที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ ของบริษทั ฯ ทัง้
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบ
ถ้วน ตามกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยหลากหลายช่องทางเช่น รายงานประจำ�ปี/
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)/รายงานเพือ่ การพัฒนา
ที่ยังยืน(SD Report)/ ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Portal)
/ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com ดังนี้

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำ�หนดและตามกฎหมาย
(2) บริษัทฯได้เปิดเผย “นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี” “จรรยา
บรรณในการดำ�เนินธุรกิจ” “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” ที่ได้รบั
ความเห็นชอบ ไว้โดยสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
(3) คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ฯ
และสารสนเทศทางการเงิน งบการเงินของบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองโดย
ไม่มเี งือ่ นไขจากผูส้ อบบัญชี และไม่มปี ระวัตกิ ารถูกสัง่ ให้แก้ไขงบการเงิน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) บริษทั ฯ มีการกำ�หนดขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย และจำ�นวนครัง้ ของการประชุม และ
จำ�นวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีทผ่ี า่ นมาและความเห็นจากการทำ�หน้าที่
(5) บริษัทฯได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ การ
ให้คา่ ตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูราย
ละเอียดได้ ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”ใน รายงาน
ประจำ�ปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
(6) บริษทั ฯจัดส่งรายงานทางการเงิน คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน ( MD&A) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำ�หนด
(7) บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความน่าเชื่อ
ถือ โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำ�นักงาน ก.ล.ต.

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำ นวนรวม 9 ท่าน มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
คราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการจากฝ่ายบริหาร 6 ท่าน กรรมการที่ไม่
ได้มาจากฝ่ายบริหาร 3 ท่าน ซึง่ มีกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นอิสระตาม
หลักเกณฑ์ที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำ�นักงาน
ก.ล.ต. ที่กำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่า
หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการ
บริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์
มีประวัตกิ ารทำ�างานทีโ่ ปร่งใส มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ มีความ
หลากหลายวิชาชีพ และมีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้าน
วางแผนกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และ ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดย
มิได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด

หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนพันธ์ (Investor Relations)ที่
ดำ�เนินงานตาม “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” และเป็นศูนย์กลาง
เพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และประชาชนชนทั่วไป
ทีส่ นใจในหลักทรัพย์ของบริษทั ฯอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนอกจาก
นี้บริษัทฯมีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับบริษัทฯทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ผลการดำ�เนินงาน งบการเงิน ข่าวสารบริษัท ข้อมูลหลัก
ทรัพย์ กิจกรรมหลักทรัพย์รายงานประจำ�ปี/รายงานแบบ56-1/
ข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่www.ichitangroup.
com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์(INVESTORS) โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้มีความทันสถานการณ์รวมถึงบริษัทฯให้ความสำ�คัญกับการ
เผยแพร่ขอ้ มูลผ่าน กิจกรรมงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผูบ้ ริหารมีสว่ น
ร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุนโดยตรงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัทฯและช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนำ�เสนอข้อมูลของบริษัท
ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นการนำ�เสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ การ
จัดประชุม One on One meeting จัดนำ�เสนอข้อมูลให้กับนัก
ลงทุน (Company Visit) 2 ครั้ง ในปี 2559/ การนำ�เสนอข้อมูล
ในงานบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุนทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Opportunity Day) ในปี 2559 และให้ขอ้ มูลและ ตอบข้อซักถามทางอีเมล์
(E-mail) และโทรศัพท์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลโดยติดต่อกับ ฝ่าย
นักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-716-5555 หรือทาง
E-mail : ir@ichitangroup.com

รายงานประจำ�ปี 2559

คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสำ�คัญในกำ�หนดให้มี การกำ�กับดูแลกิจการ
ทีด่ ี นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ นโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีนโยบายเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เช่น
โครงสร้างของกรรมการ คุณสมบัตขิ องกรรมการรวมทัง้ บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการเป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.2 บริษทั ฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ซึง่ มีบทบาทหน้าทีแ่ สดง
รายละเอียดไว้ใน “การสรรหากรรมการ และ ผูบ้ ริหาร” ของบริษทั ฯได้แก่
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการบริหาร
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4) คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
5) คณะกรรมการการธรรมาภิบาล
1.3 ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ
ผูอ้ �ำ นวยการเป็นบุคคลเดียวกันอย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ได้มกี ารกำ�หนด
ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเพือ่ เป็นการถ่วงดุลอำ�นาจอย่างชัดเจน
1.4 บริษัทฯได้แต่งตั้ง “เลขานุการบริษัท” เพื่อทำ�หน้าที่ ให้คำ�แนะนำ�
ด้านข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
และจัดปฐมนิเทศน์เกี่ยวกับบริษัทฯให้กรรมการใหม่
1.5 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ มีกำ�หนดการ
ประชุมรายไตรมาส และได้แจ้งเป็นกำ�หนดการล่วงหน้า แก่กรรมการ
ทุกท่านทั้งปีโดยสำ�นักเลขานุการบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและ เอกสารประกอบการประชุมให้กับ
คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วันทำ�การและกำ�หนดให้จ�ำ นวนองค์ประชุม
คณะกรรมการมีขนั้ ต่�ำ เพือ่ คณะกรรมการจะลงมติ ในทีป่ ระชุมแต่ละครัง้
ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และ
การประชุมโดยไม่มฝี า่ ยบริหาร (Non-Executive Director - NED)
1 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระมีการบันทึกรายงานการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงยังเข้าร่วมประชุมเพื่อให้

รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อใช้การประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อีก
ด้วยประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ และกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่อง
เข้าสู่วาระการประชุม
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ
เพือ่ ช่วยติดตามและการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานให้ ใกล้ชดิ มากขึน้ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างรายไตรมาส
2.2 คณะกรรมการบริษัท มีการกระจายอำ�นาจในการบริหารงานที่
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพือ่ เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษัท ในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการ
พิจารณาและกลัน่ กรองงานเฉพาะเรือ่ งเพือ่ ประกอบการตัดสินใจของ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
2.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็น
กรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ� ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะ
กรรมการบริษทั มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยรวมดังต่อไปนี้
3.1 กำ�หนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้า
หมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ�หนดเพือ่ กำ�กับดูแลให้ ฝ่ายบริหารดำ�เนินธุรกิจเป็น
ไปตามแผนธุรกิจทีก่ �ำ หนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยฝ่าย
บริหารจะรายงานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบรายไตรมาส
3.2 อนุมัตินโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และบทบัญญัติเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการ ผู้บริหาร
และ พนักงานทุกคนรับทราบผ่าน E-mail และเว็บไซต์บริษทั ฯ เพือ่ เป็น
แนวทางปฏิบัติภายในองค์กร พร้อมบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนและได้
เปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯหัวข้อ “INVESTORS” “การกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ”ี http://www.ichitangroup.com/investor.php
3.3 กำ�กับดูแลให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผหู้ นึง่ ผู้ ใด
ไม่ดำ�เนินการอันใดที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบ
ริษทั ฯปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบความระมัดระวัง ความซือ่ สัตย์
สุจริต รวมถึงการดูแลให้การดำ�เนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อ
บังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
กฎหมาย หลักเกณฑ์ พ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
3.4 กำ�หนดนโยบายทางการเงินให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย

3.5 กำ�หนดนโยบายบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในให้ครอบคลุม
ทั้งองค์กรและมีการแจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบเป็นประจำ�
3.6 กรรมการผู้อำ�นวยการ ทำ�หน้าที่บริหารงานของบริษัทฯในด้าน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนด และควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
4.การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายการดำ�รงตำ�แหน่ง “กรรมการ”
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นสำ�หรับกรรมการ และ กรรมการผู้อำ�นวยการ
ของบริษัทฯได้ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ
ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทั้ง 9 ท่าน และกรรมการผู้อำ�นวยการ ไม่มี
ท่านใดที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท
5.วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำ�หนดนโยบายวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่ง “กรรมการอิสระ”ของบริษัทฯ ให้ไม่เกิน 9 ปี ณ ปัจจุบัน
กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีท่านใดที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯเกิน 9 ปี
6.จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต และเทีย่ งธรรม ทัง้ การปฏิบตั ติ อ่ บริษทั ฯ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำ�หนดระบบติดตามการ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ� ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศ
และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯหัวข้อ “INVESTOR” ข้อย่อย “จรรยาบรรณธุรกิจ”
http://www.ichitangroup.com/investor.php
7.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์บนหลักการทีว่ า่ การตัดสินใจใดๆ ในการดำ�เนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจจะต้องทำ�เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯเท่านัน้ และควรหลีก
เลี่ยงการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำ�หนด
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้
บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกีย่ งโยงของตนในรายการดัง
กล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ตัดสิน รวมถึงไม่มอี �ำ นาจอนุมตั ิ
ในธุรกรรมนั้นๆคณะกรรมการตรวจสอบจะนำ�เสนอคณะกรรมการ
บริษทั เกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทสี่ �ำ นักงาน ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด
รวมทั้งมี การเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำ�ปี และ แบบ 56-1
8. ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯได้ ให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน บริษัทฯ
จึงได้กำ�หนดภาระหน้าที่อำ�นาจการดำ�เนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้
บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งาน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษทั ฯ ได้มกี าร
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แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ทำ�หน้าที่ ในการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยแต่งตั้ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบควบคุม
ภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่
ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำ�คัญของบริษัทฯได้ดำ�เนินการ ตาม
แนวทางที่กำ�หนดและมีประสิทธิภาพโดยเปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ
“การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ”
9.การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ ได้มกี ารทำ�การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ที่มีอยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้
ผลการดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปิดเผยรายละเอียด
ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”
10. รายงานของคณะกรรมการ
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คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�หน้าที่สอบทานรายงาน
การเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำ�เสนอ
รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส โดยคณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้ง
สารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปีงบการเงินดังกล่าว
จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ/สอบทานโดย
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมทัง้ จะดำ�เนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ทีส่ �ำ คัญทัง้ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินบนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง
อย่างครบถ้วนและสม่ำ�เสมอ รายละเอียดในหัวข้อ “รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”
11.แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารงาน
ของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำ�เนิน
กิจการอย่างต่อเนือ่ ง อันจะนำ�มาซึง่ การเติบโตและก้าวหน้าขององค์กร
อย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง
ขึ้นสำ�หรับกรรมการผู้อำ�นวยการ /ผู้บริหารระดับสูง/พนักงานที่มี
ศักยภาพ เพื่อกำ�หนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำ�แหน่งของบ
ริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีผบู้ ริหารทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการสืบทอด
ตำ�แหน่งที่สำ�คัญ ขององค์กรต่อไปในอนาคต โดยแต่ละปีจะกำ�หนด
ให้มีการพิจารณาเลื่อนตำ�แหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ ของงาน(KPI)
12.การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และ การประเมิน
ตนเองของCEO
บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการ
ผู้อำ�นวยการ เป็นประจำ�ทุกปี โดยได้จัดทำ�การประเมินใน 4 รูปแบบ
ตามแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อความเข้าใจ
ในการทำ�งาน ของคณะกรรมการบริหารบริษัท รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำ�งานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเกณฑ์การ
ประเมินผลจะ คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อโดยหากคะแนน
เฉลีย่ มากกว่าร้อยละ 85= ดีมาก / ร้อยละ 75-84 = ดี / ร้อยละ
65-74 = ค่อนข้างดี / ร้อยละ 50-64=พอใช้ / ต่ำ�กว่าร้อยละ 50
= ควรปรับปรุง ดังนี้
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ทั้งหมด 60
ข้อ คะแนนเต็ม 240 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 92 เกณฑ์อยู่
ในระดับ ดีมาก
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2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ทั้งหมด 36 ข้อ
คะแนนเต็ม 144 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93 เกณฑ์อยู่ ใน
ระดับ ดีมาก
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
รายบุคคล ทั้งหมด 11 ข้อ คะแนนเต็ม 44 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 92 เกณฑ์อยู่ ในระดับ ดีมาก
4) การประเมินของกรรมการผู้อำ�นวยการ (CEO) โดยประธาน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 54 ข้อ คะแนน
เต็ม 212 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 95 เกณฑ์อยู่ ในระดับ ดีมาก
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียม
แบบประเมินให้กรรมการทุกท่านเป็นประจำ�ทุกปีแล้ว รายงานผลให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยในปี2559ทำ�การประเมินใน
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 แล้วแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับทราบใน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ
การประเมินใน 4 รูปแบบครอบคลุมประเด็นหลักๆดังนี้
1) นโยบายคณะกรรมการ
2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3) การจัดเตรียมและดำ�เนินการประชุม
4) แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5) การดูแลเรื่องการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
6) การดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ(CEO)
7) การบริหารงานและความเป็นผู้นำ�(CEO)
13.ค่าตอบแทน
บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเพื่อ
ทำ�หน้าที่เสนอความเห็นและพิจารณาเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการแต่ละชุด กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ และ ผูบ้ ริหารระดับสูง
ต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี โดยได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทน
ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและอยู่ ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน ซึ่งเป็นผล
ตอบแทนที่จูงใจในระยะยาวที่สอดคล้องกับผลประกอบการของ
บริษทั ฯ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และ ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษัทจะนำ�เสนออัตราค่าตอบแทนเพื่อขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการเปิดเผย
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำ�นักงาน
ก.ล.ต. กำ�หนด รายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร”
14 .การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารให้
มีการร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อให้พัฒนาความรู้ ในทุกด้าน เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพในด้าน
การกำ�กับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำ�เนินการด้านต่างๆ
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และ
มุมมองใหม่ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ทกุ ครัง้ โดยให้เลขานุการบริษทั นำ�เสนอเอกสารและข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ เช่น คูม่ อื กรรมการ
บริษทั จดทะเบียน คูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ
ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่ กฏหมายที่ควรทราบ ฯลฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
อีกทัง้ ให้มกี ารเข้าเยีย่ มชมกิจการและเข้ารับฟังบรรยายเกีย่ วกับธุรกิจ
และจัดให้มกี ารพบปะกับประธานกรรมการหรือกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
เพือ่ เป็นการผูค้ ยุ สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ในปี 2559บริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารสรรหากรรมการใหม่ แต่เพือ่ ให้กรรมการ

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงได้มีการปรับปรุงคู่มือ
กรรมการและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ และ นโยบายทีส่ �ำ คัญทีก่ รรมการควรทราบไว้ ในคูม่ อื กรรมการ
• การพัฒนาความรู้
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกับคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้
ประสานงานกับกรรมการและผูบ้ ริหาร เพือ่ เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการ
ของสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2559 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้
กรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

ตารางหลักสูตรที่กรรมการอบรม/สัมมนาปี 2559
ตำ�แหน่ง
หลักสูตรสถาบันกรรมการบริษทั ไทย(IOD) หลักสูตรอืน่ ๆ
ประธานกรรมการบริษัท /
1)FBG รุ่นที่ 6/2016
ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้อำ�นวยการ
2) นางอิง ภาสกรนที
กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการ 1)FBG รุ่น 6/2016
บริหารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล/
รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
(กรรมการบริหาร)
3) นายเอวี่ย จิ้น โช
กรรมการบริษทั / ทีป่ รึกษาด้านโรงงาน 1)FBG รุ่นที่ 6/2016
(กรรมการบริหาร )
4) นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 1) RCL รุ่นที่ 5/2016
ความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานโรงงาน (กรรมการบริหาร)
5) นายธนพันธุ์ คงนันทะ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 1) RCL รุ่นที่ 5/2016
ความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการเครื่องดื่ม (กรรมการบริหาร)
6) พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 1)RNG รุ่น 8/2016
ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
7) นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / 1) RNG รุ่นที่ 8/2016
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล
8)นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจ 1) RNG รุ่น 8/2016
สอบ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
9)นางสาวอารยา พานิชายุนนท์
กรรมการบริษัท / รองผู้อำ�นวยการ 1) RCL รุ่นที่ 5/2016
ฝ่ายการเงิน
ชื่อ - สกุล
1) นายตัน ภาสกรนที

15.การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและติดตามผล
การปฏิบัติการตามแผนการดำ�เนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำ�เสมอ โดยในปี 2559 ไม่มีสถานการณ์ ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัทฯ หรือหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)(บริษัทฯ) มีระบบ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัติการกำ�หนดนโยบายการ
กำ�กับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้อง
รักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้อง
ไม่นำ�ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือ
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม
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3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้อง
ไม่ทำ�การซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษทั ฯ และ/หรือเข้าทำ�นิตกิ รรม
อืน่ ใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ อันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อกำ�หนดนี้ให้รวมความถึง คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของ
กรรมการผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯด้วยผู้ ใดที่
ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำ�ผิดอย่างร้ายแรง
4. บริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ/
ผู้บริหาร และ พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำ�นวยการฝ่ายขึ้นไป และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจำ�ปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูล
สารสนเทศสำ�คัญถูกเปิดเผย
5. บริษทั ฯได้ก�ำ หนดให้กรรมการ/ ผูบ้ ริหารและพนักงานระดับตัง้ แต่
รองกรรมการผู้จักการขึ้นไป ของบริษัทฯรายงานการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ให้แก่บริษทั ฯในวันเดียวกับทีส่ ง่ รายงานต่อสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต. )
ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. เกีย่ วกับการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และ ให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรือ่ งการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน
โดยใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในหัวข้อ “การ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี ”

รายงานประจำ�ปี 2559

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำ�ข้อมูลภายในบริษัทฯไปใช้
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้
โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนที่จะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำ�กัดจำ�นวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล
ในวงจำ�กัด และจัดให้มกี ารให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริหาร เพือ่ รับทราบภาระหน้าที่
ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้ง
บทกำ�หนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์”) และบริษทั ฯ
ได้กำ�หนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดห้ามผู้บริหารที่
ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำ�การใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241
แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์

การควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายใน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่
20 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุม เพือ่ ให้ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอและเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มี 5 ส่วน 17 หลักการ โดยการ
ประเมินการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความ
เห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในอยู่ ในระดับเหมาะสมเพียงพอ
สรุปในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้ระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ
ได้จดั โครงสร้างองค์กร กำ�หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบแยกตามสายงาน
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ และการกำ�กับดูแลกิจการ
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีการกำ�หนดเป้าหมายธุรกิจโดยการจัดทำ�แผนงานและ
งบประมาณประจำ�ปีเพื่อวัดผลและเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน
ของพนักงาน พัฒนาระบบการจ่ายผลตอบแทนตามผลงานใน
การสร้างแรงจูงใจพนักงานที่สมเหตุสมผลและเพียงพอ มีแผนใน
การสรรหาและพัฒนาผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งทีส่ �ำ คัญ กำ�หนดระบบควบคุม
จริยธรรมเป็นนโยบายและมีแผนการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน ที่ ให้ฝา่ ยบริหาร
และพนักงานปฏิบัติตนไม่ ให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ โดยมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการ
และแนวปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ได้เปิดเผยไว้ ในรายงานประจำ�
ปี รวมถึงการกำ�หนดระเบียบวิธีปฏิบัติ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป
คูม่ อื คุณภาพ คูม่ อื อำ�นาจดำ�เนินการในการอนุมตั แิ ต่ละระดับ ทีเ่ ป็นระบบ
รัดกุม รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่แข่งขันด้วยความเป็นธรรม

การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญในการบริหารความเสีย่ ง โดยกำ�หนดกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การดำ�เนินธุรกิจโดยวิธีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท
ทั้งปัจจุบันและอนาคต ประเมินว่ามีมาตรการที่จะควบคุมติดตามดูแล
ความเสี่ยงที่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์ที่ทำ�ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มี
การกำ�หนดแนวทางที่จำ�เป็นต้องใช้ ในการควบคุมทั้งระดับผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากระดับที่จะมีนัยสำ�คัญต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างรอบด้าน โดยมีการประเมินปัจจัยทีอ่ าจมี
ผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ผลกระทบจากภายนอกและ
ภายในบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาถึงโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยง
ด้านการทุจริต บริษทั ฯ จัดให้มกี ารทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิ
ขององค์กร สื่อสารให้พนักงานรับทราบเมื่อพบเหตุการณ์ทุจริตและ
วิธปี ฏิบตั ติ ามทีก่ �ำ หนดไว้ ฝ่ายบริหารสามารถเข้าใจถึงการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นแก่ธุรกิจหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
โดยมีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง
อย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อวิเคราะห์และ
กำ�หนดมาตรการต่างๆ เพือ่ หลีกเลีย่ งหรือ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯและรายงานตรง

ต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ได้มีการมอบหมายพนักงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ นำ�ไปปฏิบตั แิ ละจัดให้มกี ารติดตามและประเมินผลการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างสม่�ำ เสมอกัน ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯได้จดั ให้มกี ารประเมินความ
เสี่ยงด้านการทุจริตของทุกกิจกรรรมในแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้ง
กำ�หนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยรวมเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารความเสี่ยง และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทำ�หน้าที่สอบทานความเหมาะสมของมาตรการป้องกัน

การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯมีการกำ�หนดขอบเขตหน้าที่ ขั้นตอน และอำ�นาจในการ
ดำ�เนินการใดๆ ของฝ่ายบริหาร และ ผู้มีอำ�นาจในแต่ละลำ�ดับชั้นอย่าง
ชัดเจนโดยจัดทำ�เป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัทแจ้งให้กับพนักงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกกิจกรรมมีการติดตามตรวจสอบและสอบทาน
การปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำ�หนดของกฎหมายโดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
ทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำ�ปี เพื่อให้ครอบคลุม
ทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯมั่นใจว่าหน่วย
งานต่างๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบตั งิ านทีเ่ พียงพอตอบสนอง
ความเสี่ยงในการดำ�เนินงานทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำ�คัญ
ที่ตรวจพบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก
มีการติดตามอย่างใกล้ชิดรายงานให้ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและทำ�มาตรการป้องกันมิ ให้เกิดปัญหา
โดยที่ผ่านมาบริษัทฯไม่เคยกระทำ�การใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
สำ�หรับการทำ�ธุรกรรมกับกิจการ หรือบุคคลผูเ้ กีย่ วข้องกัน บริษทั ฯให้
มีการดำ�เนินการตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
การทำ�ธุรกรรมให้ถอื เสมือนเป็นบุคคลภายนอก คำ�นึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั ฯเป็นสำ�คัญ ซึง่ ธุรกรรมดังกล่าวจะดำ�เนินการตามหลักการ
ที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผู้ติดตามสอบทาน การปฏิบัติรวมถึงรายงานข้อมูลของธุรกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาทุกไตรมาส

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลบริษัทฯจัดให้มีการสื่อสาร
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชี
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้โปรแกรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพ
ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรและการบริหารข้อมูลทางการบัญชี
การเงิน การซื้อ การขาย การบริหารสินค้าคงคลัง และข้อมูล
การวางแผนการผลิต เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง รวดเร็วมีความแม่นยำ�
ซึง่ จะทำ�ให้ฝา่ ยบริหารรับรูข้ อ้ มูลและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ โดยได้
วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯมี ก ารจั ด ส่ งจดหมายเชิ ญ
ประชุ ม พร้ อ มทั้ ง มี ข้ อ มู ล ประกอบที่ เ พี ย งพอต่ อ การตั ด สิ น ใจ
โดยเฉลี่ยจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และกำ�หนดให้
มีเลขานุการบริษัท ให้คำ�แนะนำ� ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
คณะกรรมการบริษทั ต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั
ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั เป็นศูนย์กลาง
ในการจัดทำ�และจัดเก็บเอกสารสำ�คัญต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

51

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี หน่วย
งานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำ�งบการเงิน
ของบริษัทฯ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ
บริษทั ฯรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมบริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทาง
สือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย เช่น ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน / Call Center /
นักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ ให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และเพือ่ ให้หน่วย
งานภายนอกได้รบั ข้อมูลทีต่ อ้ งการ / สามารถแจ้งข้อมูลแก่บริษทั ฯได้

ระบบการติดตาม
บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2559 รวม
6 ครัง้ เพือ่ กำ�หนดนโยบาย แผนดำ�เนินธุรกิจ และติดตามการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารของบริษัทฯมีระบบการ
ติดตามผลการดำ�เนินธุรกิจ เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน หรือ
งบประมาณในด้านต่างๆ เป็นประจำ�ทุกเดือน มีการแก้ไขปรับปรุงให้
เหมาะกับสถานการณ์ ในขณะนั้นๆ อยู่ตลอดเวลา และจัดให้ผู้บริหาร
ระดับกลางได้มีการนำ�เสนอผลงานเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
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ในปี พ.ศ. 2559 ฝ่ายบริหาร ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนระยะกลาง
นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อวางกลยุทธ์ ในการทำ�ธุรกิจได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แผนระยะกลางดังกล่าวจะมีการพิจารณาทบทวน
ทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีการพบปะพูดคุยกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง มีสำ�นัก
ตรวจสอบภายในที่ทำ�การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเพื่อรายงานข้อ
บกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญทีต่ รวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขภายในเวลา
ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯได้จัดทำ�กรอบอำ�นาจหน้าที่ ในการดำ�เนินการ
ตรวจสอบการดำ�เนินงานอย่างสม่ำ�เสมอ จัดทำ�แผนงานประจำ�ปี และ
รายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและ
ต้องทำ�รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทันทีที่มีเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบร้ายแรงต่อการประกอบกิจการของบริษทั ฯ เช่น ด้านการผลิต
การดำ�เนินกิจการ การทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายของพนักงานหรือ
ผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ เป็นต้น ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อชือ่ เสียงของ
บริ ษั ท ฯจากการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ
ในด้านต่างๆ 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษทั เห็นว่าบริษทั ฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(บริษัทฯ) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ที่เป็นกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน คือ พลอากาศตรีณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล และ
นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสุมล
โฮ้บำ�เพ็ญ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบและได้ รั บ การแต่ ง ตั้ งจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
พ.ศ. 2556 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ในปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเข้าใจในกิจกรรมการดำ�เนินงานของบ
ริษทั ฯเพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสมและโปร่งใส
งานด้านกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)
บริษัทฯ มีการกำ�หนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร ประกอบด้วย
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• สำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการและสำ�นักเลขานุการบริษัท
รับผิดชอบดูแลติดตามให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ หน่วยงาน
ให้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมทัง้ เป็นศูนย์กลาง
ในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกีย่ วกับกฎระเบียบภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
• สำ�นักกฎหมาย
รับผิดชอบกำ�กับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน กฎหมายด้าน
สิง่ แวดล้อม/ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เพือ่ ให้การดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ
ให้คำ�ปรึกษาประเด็นข้อกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การ
ดำ�เนินงานมีความสอดคล้องกับกฎหมายโดยเฉพาะการทำ�ธุรกรรมใหม่ๆ
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว
• สำ�นักตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

Anti-Corruption
Practice
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีอุดมการณ์ ในการ
ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์และความ
มุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบและดำ�เนินการต่างๆ ภาย
ในบริษัทฯ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นร่ว
มกับหน่วยงานภายนอกซึง่ บริษทั ฯได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อ
เนือ่ ง เช่นบริษทั ฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ (Collective Action Coalition
against Corruption) ดำ�เนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าแห่งชาติ สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำ�หนดความรับผิดชอบ แนว
ปฏิบัติ และข้อกำ�หนดในการดำ� เนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
คอร์รปั ชัน่ โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 ประชุม
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ “นโยบายว่าด้วยการต่อ
ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” เพือ่ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั ิ ในการดำ�เนินการ
ของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด มีรายละเอียดดังนี้
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คำ�นิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
คอร์รปั ชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยู่ ในรูปแบบ
ใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้คำ�มั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่ง
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ หี น้าที่ไม่วา่ จะโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำ�หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำ�ธุรกิจให้กับ
บริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใด
ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการ
ค้า ให้กระทำ�ได้
ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วย
กฎหมายของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ทั้งของบริษัทฯ ของ
ลูกค้า และของคู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัท อาทิ การทำ�หลักฐาน
การเงินเป็นเท็จ การนำ�ทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว การเบียด
บัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระทำ�ในลักษณะที่มีการขัดกันของผล
ประโยชน์ ฯลฯ
การจ่ายเงินคอร์รปั ชัน่ หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริตหมายความ
รวมถึง การจ่ายเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ ใดๆ โดยตรงจากบ
ริษัทฯ เอง หรือผ่านลูกค้า/คู่ค้า หรือบุคคลที่สาม
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
•
•
•
•

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อื่นใด
นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
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นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักเห็นถึง
ความสำ�คัญของหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดมัน่ ในการดำ�เนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบและ
ระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องบ
ริษทั ฯ จึงมีความมุง่ มัน่ ในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยไม่
ยินยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ใดๆ ทัง้ สิน้ และ กำ�หนดให้บริษทั ฯ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุม ให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องให้ด�ำ เนินการหรือกระทำ�การใดๆ โดยให้ความสำ�คัญกับความ
โปร่งใสและคำ�นึงถึงความซือ่ สัตย์ ในการติดต่อทำ�ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำ�เนินการที่อาจจะส่งผลต่อ
การกระทำ�ที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการทีด่ ี รวม
ทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ อำ�นวยความสะดวกหรือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการกำ�หนดบทลงโทษทาง
วินัยสูงสุดแก่ผู้ที่กระทำ�ความผิดดังกล่าวและเพื่อความชัดเจนในการ
ดำ�เนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังใน
เรื่องดังต่อไปนี้
•
•

•

ของกำ�นัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย : การให้มอบหรือ
รับของกำ�นัล การเลี้ยงรับรองให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในจรรยา
บรรณ
เงินบริจาคเพือ่ การกุศล หรือเงินสนับสนุน : การให้หรือรับเงิน
บริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู
นำ�ไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้างกับภาครัฐ : ห้ามให้
หรือรับสินบนในการดำ�เนินธุรกิจทุกชนิด การดำ�เนินงานของบ
ริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
ซื่อสัตย์ และต้องดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบาย
นี้ จะได้รับบทลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ วิธีการลงโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จ
จริง และสถานการณ์แวดล้อม ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ ไม่มนี โยบายลด
ตำ�แหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานทีป่ ฏิเสธ การคอร์รปั ชัน่
แม้ว่าการกระทำ�นั้น จะทำ�ให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้โดยมีการจัดการอบรม สัมนา เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร
• บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานในบริษัทฯ
• บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียเติบโตไป
พร้อมกัน จึงมีการกำ�หนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ
บริษัทฯเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการ Supply Chain
ของบริษัทฯนั้น มีความโปร่งใส จึงได้มีการขยายเจตนารมณ์ ไปสู่คู่ค้า
(Supplier) โดยส่งเสริมความรู้ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
1. เพือ่ ให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย เข้าถึงช่องทางการร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำ�หนดให้มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน เพื่อนำ�ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
และนำ�ไปจัดทำ�หลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2559 ยัง
ไม่มีข้อเสนอแนะจากพนักงาน

2. คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน จึงได้มกี ารกำ�หนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับค่าตอบแทนสวัสดิการ
และค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่
พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานที่ทำ�งานกับบริษัทฯ
มีทนุ สำ�รองชีพในระยะยาวเมือ่ เกษียณอายุจากการทำ�งาน จึงได้จดั ตัง้
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ ให้กับพนักงาน

•

นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนทาง
การเงิน สิ่งของ และ/หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่ง
เสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการ
ที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล บริษัทฯ มี
นโยบายดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝกั ใฝ่ทางการเมืองหรือนักการ
เมืองมืออาชีพทีส่ งั กัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง่ และจะไม่น�ำ
เงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบายว่าด้วยการสนับสนุน
ด้านการเมือง ดั้งนี้
• บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ สามารถใช้สทิ ธิ
ของตนเองในฐานะพลเมืองดี ใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดย
เป็นการกระทำ�ในนามของแต่ละบุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ ใช้ตำ�แหน่งในบริษัทฯ
หรือชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือ
ให้การสนับสนุนแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ ทั้ง
นี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ
เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ
• บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไป
มีส่วนร่วม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความเห็นใดๆ ที่
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การ
สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรือผูม้ อี �ำ นาจ
ทางการเมืองคนใดคนหนึง่ หรือกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่ อันอาจ
นำ�ไปสูค่ วามไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษทั ฯ และประเทศชาติ
• ไม่ ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อการสนับสนุนพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำ�นาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
หรือกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม เพือ่
แลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ
• บริษทั ฯ ไม่มสี ว่ นร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมือง
หรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ
• ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

•

ทำ�งานในนามบริษทั ฯ นอกจากนีจ้ ะต้องไม่กระทำ�การใดๆ หรือพฤติ
กรรมใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบน
และการทุจริต กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ ให้กู้
หรือกูย้ มื เงินหรือเรีย่ ไรเงิน สิง่ ของจากลูกค้าหรือผูท้ �ำ ธุรกิจกับ
บริษทั ฯ เว้นแต่เป็นการกูย้ มื เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ในฐานะของลูกค้า ของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว
การรับหรือให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ :
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของ
ขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิ ใช่ตัวเงินจาก คู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดย
การให้และรับของขวัญ หรือการเลี้ยงและรับเลี้ยงต่างๆ นั้น จะ
ต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ กรณีมี
การรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยง หรือรับเลี้ยง จะต้องมีการ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้นทราบ ของขวัญที่ได้รับ
ควรเป็นสิง่ ทีม่ มี ลู ค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่า
เงินสด การให้หรือการรับของขวัญ อาจกระทำ�ได้หากทำ�ด้วยความ
โปร่งใส หรือทำ�ในที่เปิดเผย หรือ สามารถเปิดเผยได้ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจได้
เพือ่ ประโยชน์ ในธุรกิจของบริษทั ฯ และพึงหลีกเลีย่ งการรับเลีย้ ง
รับรองในลักษณะทีเ่ กินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือจะเป็น คู่ค้าในอนาคต
การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล : บริษัทฯไม่มีนโยบายเสนอ
เงิน สิ่งจูงใจของกำ�นัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ
แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
ตามประเพณีนยิ ม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของ
บริษทั ฯ

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน และ
ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษทั ฯได้จดั ให้มชี อ่ งทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน โดยประกอบ
ด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
3. บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือ
ข้อร้องเรียน
5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. ขั้นตอนดำ�เนินการ
7.1 การลงทะเบียน และส่งเรื่องต่อไป
7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ
7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง
7.5 ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ผู้ดูแล
เรื่องร้องเรียน และ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) กำ�หนดให้การให้ หรือ
รับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นไปตามการกระ
ทำ�ในวิสัยที่สมควร แต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ
จึงกำ�หนดนโยบายแนวปฏิบัติ ดังนี้
• การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน: กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ต้องไม่รบั เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วน
ตัวจากลูกค้า คูค่ า้ ของบริษทั ฯหรือจากบุคคลใดอันเนือ่ งจากการ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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1. วัตถุประสงค์
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร และ
พนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส
ยุตธิ รรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และบริษทั ฯ คาดหวังให้ทุก
คนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่อง
ดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำ�เนิน
การ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อ
ไป และตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีการให้ความ
คุ้มครองผู้ ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานกำ�กับดูแลด้วย ซึ่งเป็น
หลักการที่บริษัทฯเห็นว่าสมควรนำ�มาใช้กับบริษัทฯ ด้วย

•

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มนี โยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียนและ
ให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าผูบ้ งั คับบัญชา
และหน่วยงานเกีย่ วกับทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯได้ท�ำ หน้าทีด่ แู ลและให้ค�ำ
แนะนำ�ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำ�ต่างๆ
ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผูแ้ จ้งเรือ่ งดังกล่าวจะ
ได้รบั ความคุม้ ครอง หากเป็นการกระทำ�ด้วยความสุจริตใจ

•

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
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เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่ามีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การกำ�กับ ดูแลกิจการที่ดี จรรยา
บรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำ�หนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ
ของบริษทั ฯ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ควรสอบถามหรือปรึกษาผูบ้ งั คับ
บัญชาก่อนเป็นลำ�ดับแรก อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่แน่ ใจหรือไม่
สะดวกใจที่จะทำ�เช่นนั้น พนักงานสามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรง ดังนี้
- กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นหรือเป็นผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป แจ้งเรื่องได้ที่ CG Report หรือสำ�นักเลขานุการบริษัท
หรือ สำ�นักงานตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
- กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริหาร แจ้งเรื่อง
โดยตรงได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
3. บุคคลผูส้ ามารถแจ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอก
ทีพ
่ บเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่ามีการกระทำ�ทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย ระเบียบ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ
ข้อกำ�หนด หรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของบริษทั ฯ โดยผูบ้ ริหาร และพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ
4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิด
หรือข้อร้องเรียน
พนักงานหรือเจ้าหน้าทีท่ แ่ี จ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถอ้ ยคำ�หรือให้ขอ้
มูลใดๆ ตามขอบเขตในข้อ 2 ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มเี จตนาในการให้รา้ ย
หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษทั ฯ จะได้รบั การคุม้ ครองที่
เหมาะสมจากบริษทั ฯ เช่น ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงตำ�แหน่งงาน ลักษณะงาน
สถานที่ทำ�งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการ
อื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามี
ความจำ�เป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคล
ใดก่อนที่จะดำ�เนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
•
ผูร้ อ้ งเรียน/ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถ
เลือกทีจ่ ะเปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้ จะไม่ปลอดภัย
แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำ�ให้บริษทั ฯ สามารถรายงานความ
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•

คืบหน้าและชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหาย
ได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
ผูร้ บั ข้อร้องเรียน/ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย จะเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็น
ความลับ/คำ�นึงถึงความปลอดภัย โดยกำ�หนดมาตรการคุม้ ครอง
พนักงานทีร่ อ้ งเรียน และ/หรือ ผูท้ ่ใี ห้ขอ้ มูล และ/หรือ ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รบั ความคุม้ ครองจากการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่
เป็นธรรม
กรณีที่ผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รบั ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำ�หนดมาตรการ
คุม้ ครองทีเ่ หมาะสมก็ได้ หรืออาจกำ�หนดมาตรการคุม้ ครองโดย
ไม่มกี ารร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
ผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความ
เสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

5. ช่องทางในการแจ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
5.1 CG Report ของบริษทั ฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
• โทรศัพท์ 02-716-5555
• E-mail cg@ichitangroup.com
5.2 สำ�นักเลขานุการบริษัท โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
ยื่นส่งโดยตรง
• ทีอ่ ยู่ สำ�นักงานเลขานุการบริษทั บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
ชัน้ 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303 ถนน
เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (10310)
5.3
•
•
•

สำ�นักงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
โทรศัพท์ 02-716-5555
E-mail internalaudit@ichitangroup.com
โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณียห์ รือยืน่ ส่งโดยตรง
ทีอ่ ยู่ สำ�นักงานตรวจสอบภายใน บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
ชัน้ 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303 ถนน
เพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (10310)

5.4 คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
• E-mail
คณะกรรมการตรวจสอบ Email :
auditcommittee@ichitangroup.com
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ Email :
internalaudit@ichitangroup.com
เพือ่ นำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบสวนและรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
6. กลุม่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
กลุม่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในขัน้ ตอนการรับแจ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือ
ข้อร้องเรียน “เรือ่ งร้องเรียน” ได้แก่
6.1 ผูแ้ จ้งข้อมูล (Caller or Claimer) : ผูแ้ จ้งข้อมูลทางโทรศัพท์/
โทรสาร /E-mail หรือจดหมายทัง้ จากภายในและภายนอกบริษทั ฯ
6.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน (Case Coordinator) :
ผูท้ �ำ หน้าทีร่ บั เรือ่ ง และเก็บข้อมูลเบือ้ งต้น และเก็บผลสรุปของ
การดำ�เนินงาน ได้แก่ CG Report สำ�นักเลขานุการบริษทั สำ�นัก
ตรวจสอบภายใน

6.3 ผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียน (Case Owner) : ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
ของผู้ที่ถูกร้องเรียน หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของหน่วย
งานที่ถูกร้องเรียน และในกรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ไม่อยู่ปฏิบัติงานเป็นระยะยาว ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้
ดูแลเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวเป็นผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนตามความ
หมายของข้อนี้แทน

•

6.4 ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย (Human Resources, HR) :
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
6.5 ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer, CEO)
: ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทฯ

•

6.6 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
6.7 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
7. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
7.1 การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป
(1) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และ
กำ�หนดวันแจ้งความคืบหน้าของเรื่องที่ร้องเรียนแก่ ผู้ร้อง
เรียน ดังนี้
• กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ให้
ดำ�เนินการโดยด่วนที่สุด
• กรณีอื่น ให้ดำ�เนินการโดยเร็ว
• กรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป เช่น คำ�ถามเกี่ยวกับราคาหุ้น การ
จ่ายเงินปันผล จะไม่มีการลงทะเบียนรับเรื่อง แต่จะส่งเรื่องให้
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อตอบกลับแก่
ผู้สอบถาม
(2)
•
•
•
•

ผูป้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียนลงบันทึกข้อมูลจากผูร้ อ้ งเรียนดังนี้
ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
วันที่ร้องเรียน
ชื่อบุคคล หรือ เหตุการณ์ที่ร้องเรียน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

(3) เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กำ�หนดชั้นความลับตา
เนื้อหาของเรื่อง (ยกเว้นกรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป) และ
ดำ�เนินการดังนี้
• ส่งไปให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำ�เนินการหาข้อเท็จจริง และสั่ง
การตามอำ�นาจหน้าที่ที่มี
• ส่งสำ�เนาให้ฝา่ ยบริหารทรัพยากรบุคคลทราบเบือ้ งต้น เพือ่ เตรียม
ให้คำ�แนะนำ�การดำ�เนินการด้านระเบียบวินัยหรืออื่นๆ
• ส่งสำ�เนาให้ประธานกรรมการบริหารทราบด้วย
• กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร
ให้ส่งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ
7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ
• ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำ�เนินการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อแนะนำ�
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป หาก
ต้องมีการลงโทษทางวินัย สั่งลงโทษโดยปรึกษากับฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพือ่ ให้การลงโทษเป็นไปตามมาตรฐานโทษด้วย
และหากผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนไม่มอี �ำ นาจสัง่ ลงโทษ ก็ให้เสนอเป็น
ลำ�ดับชั้นไปจนถึงผู้มีอำ�นาจแล้วแต่กรณี และให้ส่งผลการหาข้อ
เท็จจริง การดำ�เนินการ และการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้
ประธานกรรมการบริหาร โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้น

•

เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการด้วย
กรณีเป็นเรือ่ งร้องเรียนจากผูท้ ี่ไม่ระบุชอื่ และไม่สามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้น
เพื่อขอแนวทางการดำ�เนินการที่เหมาะสมต่อไป หากประธาน
กรรมการบริหาร เห็นว่า ไม่สามารถดำ�เนินการเรื่องร้องเรียน
ได้ ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิดเรื่องไป ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่ง
สำ�เนาให้ผปู้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียนทราบ เพือ่ รายงานแก่คณะ
กรรมการตรวจสอบด้วย
หากผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผูถ้ กู
ร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด
หรือได้ ให้ข้อแนะนำ�แก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการ
ประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่าควรให้
ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอ
เรื่องดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาลำ�ดับเหนือขึ้นไป 1 ขั้น เพื่อขอ
อนุมัติปิดเรื่อง และสำ�เนาเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน
เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและรายงานแก่ประธานกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร
ให้พจิ ารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสั่งการ

7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
• ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำ�เนินการตามคำ�สั่งการของประธาน
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั (แล้วแต่กรณี) และ
ให้ขอ้ แนะนำ�ให้มกี ารประพฤติหรือปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมต่อไป และแจ้ง
ผลการดำ�เนินการให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบด้วย
• ผูป้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียนแจ้งผลการดำ�เนินการให้กบั ผูร้ อ้ ง
เรียนทราบ และบันทึกผลของการดำ�เนินการเกี่ยวกับ เรื่องร้อง
เรียนไว้ โดยนำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นราย
ไตรมาส
• ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนติดตามผลการปรับปรุงแก้ ไข
(ถ้ามี) และรายงานให้ประธานกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ
7.4 การร้องเรียนโดยไม่สจุ ริตหรือผิดช่องทาง
		 การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ� หรือให้ข้อมูล
ใดๆ ถ้าพิสูจน์ ได้ว่ากระทำ�โดยไม่สุจริต หรือทำ�ผิดช่องทาง
ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องกลุม่ บริษทั ฯ บุคคลนัน้ จะได้รบั โทษ
ทางวินยั ตามมาตรฐานโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบริษทั ฯ
ได้รบั ความเสียหาย บริษทั ฯ จะพิจารณาดำ�เนินคดีกบั บุคคลนัน้ ๆ ด้วย
7.5 ความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียน ผูด้ แู ลเรือ่ งร้อง
เรียน และ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป ในกรณีทผ่ี ปู้ ระสานงานเรือ่ งร้อง
เรียนหรือผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียน ละเลยหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้ ผู้
ประสานงานเรือ่ งร้องเรียนหรือผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียน และผูบ้ งั คับบัญชา
เหนือขึน้ ไปของผูล้ ะเลย จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ด้วย
ในปี 2559 ไม่พบการรายงาน หรือการกระทำ�ผิดเกีย่ วกับการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯได้มี การจัดการ
อบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และมาตรการทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ แต่ปี 2557 ให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯเพือ่ ให้พนักงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงความสำ�คัญของนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้เข้าใจในบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของตนเองในการป้องกันการทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ ในบริษทั ฯ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการทำ�รายการระหว่างกัน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ได้เปิดเผยรายละเอียด
การทำ� รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งขอ
งบริษทั ฯไว้ ในงบการเงินประจำ�ปี2559 ซึง่ รายการส่วนใหญ่เป็นการทำ�
รายการระหว่างบริษทั ฯกับกิจการในกลุม่ บริษทั ฯหากรายการทีเ่ กิดขึน้ ที่
มิ ใช่เป็นรายการธุรกิจปกติ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งนัน้ ๆจะ
ไม่มสี ว่ นอนุมตั ิ ในรายการดังกล่าวเพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ แี ละเป็นจริยธรรมของกรรมการและหากมีการประเมินราคาก็
จะใช้บริษทั ประเมินทีข่ นึ้ ทะเบียนกับสำ�นักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์เป็นผูป้ ระเมินเพือ่ ให้ความเห็นชอบหรือความเหมาะ
สมทั้งนี้เมื่อมีรายการเกิดขึ้นทางบริษัทฯจะมีการเปิดเผยสารสนเทศสู่
สาธารณะผ่านระบบSet Portal ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำ�หนด โดยในปี 2559 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามธุรกิจปกติ

1) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
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ความสัมพันธ์

1 นายตัน ภาสกรนที (นายตัน)

•

กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

2 นางอิง ภาสกรนที (นางอิง)

•

กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3 นางสาววริษา ภาสกรนที (นางสาววริษา)

•

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบุตรสาวนายตัน

4 บริษัท ไอ แอม กรีนที จำ�กัด (IGT)
•
ดำ�เนินธุรกิจจัดจำ�หน่ายเครื่องดื่มให้บริษัทฯและได้รับสิทธิ์จาก
นาย ตัน ภาสกรนที ในการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน
รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตันเป็นระยะ
เวลา 5 ปี

น.ส. ธัญธิตา ภาสกรนที ซึ่งเป็นพี่สาวนายตันเป็น ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ 80.0%

5 บริษัท เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์ มาเนจเม้นท์ จำ�กัด •
(JPRM)ดำ�เนินธุรกิจร้านอาหาร
•

มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที
นายตันและนางอิง ภาสกรนทีเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ด้วยสัดส่วนการ
ถือหุ้นรวม 96.0%

6 บริษัท ภาสกรนที จำ�กัด (PAS)
ดำ�เนินธุรกิจโรงแรม

•
•

มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที
นางอิง และนางสาววริษา ภาสกรนทีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้วย
สัดส่วนการถือหุ้นรวม 80.0%

7 บริษัท กิน กับ ตัน จำ�กัด (KIN)
ดำ�เนินธุรกิจร้านอาหาร

•
•

มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที
นางอิง ภาสกรนทีเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ด้วยสัดส่วนการถือหุน้ 79.7%

8 บริษัท ตัน แอสเซ็ท จำ�กัด (TAN)
•
ดำ�เนินธุรกิจให้เช่าและบริการพืน้ ทีแ่ ละให้บริการพืน้ ทีส่ นามฟุตบอล

นายตันและนางอิง ภาสกรนที และ นางสาว วริษา ภาสกรนที
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกัน 91.1%

9 บริษัท อีซิลี่ จำ�กัด (EZL)
ดำ�เนินธุรกิจร้านอาหาร

•

นางสาววริษา ภาสกรนที เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวม 52.8%

10 บริษัท ตันบุญ จำ�กัด (TANBOON)
ดำ�เนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

•

นายตันและนางอิง ภาสกรนที เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกัน
50.0%

11 บริษัท ทีวายแมริเอจ สตูดิโอ จำ�กัด (TYM)
ดำ�เนินธุรกิจถ่ายภาพแต่งงาน

•
•

มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที
นางอิง ภาสกรนที เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วน 65.0%

12 บริษัท ตัน อิง แอสเซ็ท จำ�กัด (TEA)
ดำ�เนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

•
•

มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที
นายตันและนางอิง ภาสกรนที เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกัน
91.1%

13 บริษัท เสือติดปีก ครับ จำ�กัด (Tiger)
ดำ�เนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ รายการบันเทิง
โฆษณา และสื่อโฆษณา

•
•

มีกรรมการร่วม ได้แก่ นายตัน และนางอิง ภาสกรนที
นายตันและนางอิง ภาสกรนที เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกัน
50.0%

14 บริษัท กิน ร้อง ดื่ม จำ�กัด (KRD)
ดำ�เนินธุรกิจร้านอาหารและคาราโอเกะ

•

นางอิง ภาสกรนที เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญด้วยสัดส่วนการถือหุน้ 46.8%

รายงานประจำ�ปี 2559

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯมีการเข้าทำ�รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ดังรายระเอียดต่อไปนี้
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บุคคลที่อาจมีความ
ลั
ก
ษณะรายการ
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ขัดแย้ง
ปี 2559 ปี 2558
1 บริษัท ไอ แอม
กรีนที จำ�กัด
(IGT)

รายได้ค่าขายสินค้า
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

657.75
40.67

881.03 • รายการขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มของบริษัทฯ ให้แก่ IGT
44.11 ซึง่ เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายในช่องทางTraditional Trade ตามสัญญา
ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2557 –
30 มิ.ย. 2560
• กำ�หนดราคาขายโดย IGT ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
จากบริษัทฯ ตามราคาขายของบริษัทฯ ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่
IGT ขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้า และบริษัทฯ ออกใบแจ้งหนี้
โดยราคาขายใกล้เคียงกับผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่นของบริษัทฯ ใน
ช่องทางจัดจำ�หน่ายเดียวกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของ IGT ไม่ทับ
ซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายของผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่นซึ่งบริษัทฯ ใช้
บริการอยู่ อันจะเป็นประโยชน์ ให้สินค้าของบริษัทฯ สามารถ
เข้าไปสูฐ่ านลูกค้าทีม่ ากขึน้ นอกจากนี้ ในส่วนของโครงสร้างราคา
ทางบริษัทฯ มีนโยบายกำ�หนดโครงสร้างราคาที่ยุติธรรมและ
สามารถแข่งขันได้ โดยหากเทียบกับคู่ค้ารายอื่น บริษัทฯ มีการ
กำ�หนดโครงสร้างราคาขายให้ IGT สูงกว่าคู่ค้ารายอื่น จึงเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทาง
การดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

ค่าใช้จา่ ยสำ�หรับกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย - โปร
โมชัน่ สินค้าแถมรายเดือน

62.05

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

11.87

71.05 • รายการดังกล่าวคือการชำ�ระเงินคืนค่าสินค้าแถมที่ผู้จัด
จำ�หน่ายแถมให้ลูกค้า ซึ่งเป็นการแถมตามโปรโมชั่นประจำ�เดือน
ม.ค.- ธ.ค. 2559 ซึง่ การส่งเสริมการขายดังกล่าวเป็นไปตาม
ที่กำ�หนดไว้ ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าในแต่ละเดือน
14.80 และได้รับการอนุมัติโดยรองกรรมการผู้อำ�นวยการ โดยการ
จ่ายเงินคืนค่าสินค้าแถมเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคา
ขายสินค้าให้ IGT ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกันกับผู้จัดจำ�หน่ายราย
อื่นในช่องทางเดียวกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการโปรโมชัน่ สินค้า
แถมรายเดือน เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นแนวทางการ
ดำ�เนินธุรกิจปกติ ทั้งนี้ โปรโมชั่นสินค้าแถมประจำ�เดือนได้รับ
การทบทวนโดยผูบ้ ริหารและได้รบั การอนุมตั โิ ดยรองกรรมการ
ผู้อำ�นวยการ รวมถึงเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคาขาย
สินค้าให้ IGT ซึง่ บริษทั ฯ ก็ได้ปฏิบตั วิ ธิ เี ดียวกันกับผูจ้ ดั จำ�หน่าย
รายอื่นในช่องทางเดียวกัน
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มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บุคคลที่อาจมีความ
ลั
ก
ษณะรายการ
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ขัดแย้ง
ปี 2559 ปี 2558
1 บริษัท ไอ แอม ค่าใช้จา่ ยสำ�หรับกิจกรรม
0.87
0.56 • เป็นรายการสั่งซื้อของที่ระลึกสั่งทำ�พิเศษจาก IGT เพื่อนำ�
กรีนที จำ�กัด (IGT) ส่งเสริมการขาย –
มาใช้ ในการส่งเสริมการขายของ บริษทั ฯ (ตุก๊ ตารูปนายตันและ
(ต่อ)
ของทีร่ ะลึก
สินค้าทีร่ ะลึกเช่นกระเป๋า กระปุกออมสิน แก้วน้�ำ ทีแ่ สดงและขาย
บริเวณตันแลนด์ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ)
• รายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิ์ ในการ
ผลิตและจำ�หน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน รูปวาด สัญลักษณ์ และ
ผลงานออกแบบของนายตัน ระหว่างนายตัน กับ IGT ลงวัน
ที่ 1 ก.ค. 2554 โดยนายตัน อนุญาตให้นำ�รูปนายตัน รูปวาด
สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตัน ไปผลิตเป็นรูปปั้น
และสินค้าทีม่ รี ปู รูปวาด สัญลักษณ์และผลงานออกแบบดังกล่าว
ตีพิมพ์ ติด หรือประทับอยู่เพื่อจำ�หน่ายให้แก่บริษัทที่นายตัน
เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นอยู่เท่านั้น โดยนายตัน ไม่คิดค่า
ตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ นอกจากนี้ นายตัน สงวนสิทธิ์
ในการกำ�หนดราคาสินค้าที่ IGT จัดจำ�หน่าย โดย IGT สามารถ
บวกกำ�ไรเพิ่มจากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 เพื่อ
เป็นค่าดำ�เนินการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

60

2 บริษัท เจแปนนีส ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0.09
ไพร์ม เรสเตอร์-รองส์
มาเนจเม้นท์ จำ�กัด
(JPRM)

3 บริษัท ภาสกรนที ค่าใช้จ่ายซื้อห้องพัก
จำ�กัด (PAS)

0.01

0.02

การซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึกทีม่ รี ปู นายตันและผลงานออกแบบของ
นายตันจาก IGT มาขายบริเวณศูนย์เรียนรู้ตันแลนด์เนื่องจาก
ในระยะแรกบริษัทฯ ต้องการที่จะสร้างแบรนด์ ให้แข็งแกร่งและ
เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วจึงได้ ใช้นายตันเป็นพรีเซ็นเตอร์ รวม
ถึงขายสินค้าที่มีรูปนายตันและผลงานออกแบบของนายตันดัง
กล่าวมาขายและดึงดูดผู้ที่มาเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีนโย
บายที่จะให้แบรนด์ของบริษัทฯยึดติดกับตัวนายตันแต่เพียงผู้
เดียว บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้พรีเซ็นเตอร์บุคคลอื่นๆที่เหมาะสม
เพื่อโฆษณาและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในอนาคตต่อไป
นอกจากนี้ สินค้าดังกล่าว บริษทั ฯ ซือ้ มาและจำ�หน่ายต่อในราคา
ที่สูงกว่าราคาทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงเงื่อนไข
การดำ�เนินการ เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิ์ จึงเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีราคาที่เป็นธรรมและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
• เป็นรายการค่ารับรอง โดยบริษัทฯ ซื้ออาหารจาก JPRM
เพื่อรับรองลูกค้า โดยราคาอาหารสำ�หรับการรับรองคิดราคา
ปกติเหมือนลูกค้า JPRM ทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.11

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทั้งราคาอาหารสำ�หรับการรับรอง
คิดราคาปกติเหมือนที่คิดกับลูกค้า JPRM ทั่วไป จึงมีความเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทาง
การดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ
• รายการซือ้ ห้องพักจาก PAS ซึง่ ดำ�เนินธุรกิจทีพ
่ กั ตากอากาศ
วิลล่า มาร็อก รีสอร์ท อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ
นำ�มาใช้ ในการประชาสัมพันธ์ เช่น การเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
• ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษประมาณ 50%
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้รบั ส่วนลดค่าห้องพัก 50% เพือ่ นำ�มา
ใช้ ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ถือได้วา่ รายการดัง
กล่าวมีประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็น
ไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

รายงานประจำ�ปี 2559

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2559 ปี 2558

4 บริษทั กิน กับ ตัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
จำ�กัด (KIN)
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

0.72
-

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

0.41 • รายการซือ้ อาหารจากร้านอาหารของ KIN เพือ่ รับรองลูกค้า
0.02 • รายการค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KIN ทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็น
ไปเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ อีกทัง้ รายการดังกล่าวคิดค่า อาหาร
ราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KIN ทั่วไป จึงถือได้ว่ารายการดัง
กล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนิน
ธุรกิจโดยปกติ

ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ 0.38
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด 0.05

0.40
0.02

• เป็นรายการซือ้ ไอศครีม (จาเลโต้) พร้อมอุปกรณ์ ในแบรนด์
เมลมี เพื่อนำ�มาขายให้ก้บผู้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์
• กำ�หนดราคาขายโดยคิดราคาส่ง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซือ้ วัตถุดบิ ดังกล่าว
เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ อีกทัง้ รายการดังกล่าวบริษทั ฯ
ซื้อมาและจำ�หน่ายต่อในราคาที่สูงกว่าราคาทุน ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

5 บริษทั ตัน แอสเซ็ท ค่าใช้จ่ายซื้อหนังสือ
จำ�กัด (TAN)

-

0.53

• รายการซื้อหนังสือ “วิถีไม่ตัน” จาก TAN เพื่อนำ�มาแจกเป็น
ของขวัญ และขายบริเวณตันแลนด์ นิคมอุตสหกรรรมโรจนะ
• กำ�หนดราคาขายโดยคิดราคาขายส่ง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซือ้ หนังสือเพือ่ นำ�มา
แจกเป็นของขวัญเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้กบั บริษทั ฯ ทางอ้อม
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถซื้อหนังสือได้
ในราคาขายส่ง จึงถือได้วา่ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ค่าเช่าป้ายโฆษณา
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

0.36
-

0.36 • เป็นการเช่าป้ายโฆษณาเพื่อลงสื่อโฆษณาส่งเสริมแบรนด์
0.03 สินค้า ตามแผนงบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำ�ปี 2558
และ 2559
• กำ�หนดราคาขายโดยคิดให้ส่วนลด 40%
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้รบั ส่วนลดค่าเช่าป้าย 40%
เพือ่ นำ�มาใช้ ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ถือได้วา่
รายการดังกล่าวมีประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และมีความสมเหตุสมผล
รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

6 บริษัท อีซิลี่ จำ�กัด ค่ารับรอง
(EZL)

0.03

0.04 • รายการค่ารับรองโดยบริษทั ฯ ซือ้ อาหารจาก EZL เพือ่ รับรอง
ลูกค้าและค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน EZL ทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวคิด
ค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน EZL ทั่วไป จึงถือได้ว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทาง
การดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ
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61

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

7 บริษัท ตันบุญ ค่าใช้จ่ายซื้อห้องพัก
จำ�กัด (TANBOON)

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2559 ปี 2558
0.47

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

0.47 • รายการซือ้ ห้องพักจาก TANBOON ซึง่ ดำ�เนินธุรกิจโรงแรม
อิสตินตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำ�มาใช้ ในการส่งเสริมการขาย
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการรับรองลูกค้า
• ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้รบั ส่วนลดค่าห้องพัก เพือ่ นำ�
มาใช้ ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ถือได้วา่ รายการ
ดังกล่าวมีประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึง
เป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

8 บริษัท ทีวายแมริ ค่าบริการอื่น
เอจ สตูดิโอ จำ�กัด
(TYM)

0.04

-

• รายการค่าบริการถ่ายภาพและแต่งหน้าเพื่อใช้ ในการจัดทำ�
รายงานประจำ�ปีจาก TYM
• กำ�หนดราคาส่วนลดพิเศษ 50%
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าบริการพิเศษ
ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความสม
เหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ
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9 บริษัท ตัน อิง ค่าเช่าป้ายโฆษณา
แอสเซ็ท จำ�กัด (TEA)

0.43

-

• เป็นการเช่าป้ายโฆษณาเพื่อลงสื่อโฆษณาส่งเสริมแบรนด์
สินค้า ตามแผนงบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำ�ปี 2559
• กำ�หนดราคาขายโดยคิดให้ส่วนลด 40%
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้รบั ส่วนลดค่าเช่าป้าย 40%
เพือ่ นำ�มาใช้ ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ถือได้วา่
รายการดังกล่าวมีประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และมีความสมเหตุสมผล
รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

10 บริ ษั ท เสื อ ค่าเช่าป้ายโฆษณา
ติดปีก ครับ จำ�กัด
(Tiger)

2.20

-

• เป็นการลงสื่อโฆษณาส่งเสริมแบรนด์สินค้า และสร้างภาพ
ลักษณ์ของบริษทั ทีแ่ บ่งปันสูส่ งั คมผ่านรายการ “เสือติดปีก”ตาม
แผนงบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำ�ปี 2559
• กำ�หนดราคาคิดราคาปกติเหมือนลูกค้า Tiger ทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ โดยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ตี อ่ สังคม
ของบริษัท และเป็นรายการค่าโฆษณาปกติของบริษัทตามแผน
งบประมาณของฝ่ายการตรลาด ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมี
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไป
ตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

รายงานประจำ�ปี 2559

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

11 บริษัท กิน ร้อง ค่ารับรอง
ดื่ม จำ�กัด (KRD)

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2559 ปี 2558
0.05

-

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
• รายการค่ารับรองโดยบริษทั ฯ ซือ้ อาหารจาก KRD เพือ่ รับรอง
ลูกค้าและค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KRD ทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวคิด
ค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KRD ทั่วไป จึงถือได้ว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทาง
การดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

12 คุณอิง ภาสกรนที ค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขาย

10.00

-

• เป็นรายการส่งเสริมการขาย “แคมเปญซัมเมอร์โปรโมชั่น
ปี 2559” ซึ่งเป็นแผนการตลาดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร
• กำ�หนดราคาขายโดยเทียบเคียงแล้วต่�ำ กว่าราคาประเมินของ
หลักทรัพย์โดยผู้ประเมินอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ โดยราคาซือ้ เป็นราคาทีต่ �่ำ กว่าราคาประเมิน
และเป็นไปตามแผนการตลาด ในกิจกรรมส่งเสริมการขายของบ
ริษทั ฯ ถือได้วา่ รายการดังกล่าวมีประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และมีความ
สมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

13 คุณวริษา ภาสกรนที ค่าใช้จา่ ยส่งเสริมการขาย

15.00

-

• เป็นรายการส่งเสริมการขาย “แคมเปญซัมเมอร์โปรโมชั่น
ปี 2559” ซึ่งเป็นแผนการตลาดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร
• กำ�หนดราคาขายโดยเทียบเคียงแล้วต่ำ�กว่าราคาประกาศขาย
ของเจ้าของโครงการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยราคาซื้อเป็นราคาที่ต่ำ�กว่าราคาตลาด
และเป็นไปตามแผนการตลาด ในกิจกรรมส่งเสริมการขายขอ
งบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ
มีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนิน
ธุรกิจโดยปกติ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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3) ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ ทำ�รายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำ�นึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญ การทำ�รายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็น
รายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการทีม่ คี วามจำ�เป็นและมีความสม
เหตุสมผลเพือ่ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดยเงือ่ นไขต่างๆ ของ
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำ�หนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และดำ�เนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับ
ลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำ�หรับการกู้ยืมเงิน
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ดำ�เนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ตามความจำ�เป็นเท่านั้น
4) มาตรการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบ
ริษัทฯ เป็นสำ�คัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติขอ
งบริษัทฯ และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้
มีการกำ�หนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือน
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

64

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติ ในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า
ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำ�ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ อาจ
มีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษทั ฯ จึงขออนุมตั ิ ในหลักการให้ฝา่ ย
จัดการสามารถอนุมัติการทำ�ธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้น
มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคู่
สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำ�รายงานสรุปการทำ�
ธุรกรรมเพือ่ รายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

รายงานประจำ�ปี 2559

ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำ�นวยการ
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียผูน้ นั้ ไม่มอี �ำ นาจในการอนุมตั ริ ายการ
ดังกล่าวกับบริษทั ฯ ตามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด
นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำ�นาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
อิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำ�
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจ
สอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ทีส่ �ำ คัญไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผู้
สอบบัญชีของบริษัทฯ
5) นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีนโยบายในการทำ�รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั และใน
อนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำ�หนดราคาที่เป็นธรรมและ
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่
ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการการกำ�กับกิจการที่ดี ถูก
ต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามอำ�นาจอนุมัติการ
ทำ�รายการระหว่างกัน

6) สรุปสาระสำ�คัญของสัญญา/ข้อตกลงที่สำ�คัญ
6.1สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำ�หน่าย
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาแต่งตั้งบริษัท ไอ แอม กรีนที จำ�กัด ให้เป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยสัญญาฉบับ
นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
คู่สัญญา

: บริษทั ไอ แอม กรีนที จำ�กัด (“ผูจ้ ดั จำ�หน่าย”) กับบริษทั ฯ (“ผูผ้ ลิต”)

วันที่ทำ�สัญญา

: 20 มิถุนายน 2557

วันที่สัญญามีผล

: 1 กรกฎาคม 2557

อายุสัญญา

: 3 ปี (1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2560)

อาณาเขต

: ผู้ผลิตตกลงให้ผู้จัดจำ�หน่ายเป็นผู้จัดจำ�หน่ายสำ�หรับผลิตภัณฑ์
เครือ่ งดื่มของบริษัทฯ ตามที่ได้ตกลงกัน ในช่องทางการค้าทัง้ หมด
ในประเทศไทย ยกเว้นช่องทาง Modern Trade

ราคาและเงื่อนไขการชำ�ระเงิน

: ผูจ้ ดั จำ�หน่ายต้องซือ้ ผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตตามราคาขายของผูผ้ ลิต
ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่ผู้จัดจำ�หน่ายขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้าและ
ผู้ผลิตออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาดังกล่าวได้ระบุไว้ ในสัญญา และ
ผู้จัดจำ�หน่ายจะขายสินค้าให้กับร้านค้าตามโครงสร้างราคาที่ผู้ผลิต
กำ�หนดไว้ ในสัญญา

ศูนย์กระจายสินค้าและ การจัดส่งไปศูนย์กระจายสินค้า

: ผูจ้ ดั จำ�หน่ายจะต้องหาพืน้ ทีเ่ ก็บสินค้าทีเ่ หมาะสมและเพียงพอเพือ่ ให้
ผู้ผลิตจัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้ผู้จัดจำ�หน่าย
ผู้ผลิตจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยผู้จัด
จำ�หน่ายจะแจ้งให้ผู้ผลิตได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วย
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตเอง

กรรมสิทธิ์ ในผลิตภัณฑ์

: กรรมสิทธิ ในผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาอยู่ ในศูนย์กระจายสินค้าเป็น
ทรัพย์สินของ ผู้จัดจำ�หน่าย

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย

: ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าชำ�รุดบกพร่องออกจากท้องตลาด

: กรณีเป็นความผิดพลาดของผูผ้ ลิต: ผูผ้ ลิตเป็นผูร้ บั ผิดชอบต้นทุน
และค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บสินค้าทีช่ �ำ รุดบกพร่องออกจากท้องตลาด
กรณีผลิตภัณฑ์ที่ชำ�รุดบกพร่อง: ผู้ผลิตตกลงรับผิดชอบและ
ชำ�ระคืนให้แก่ ผู้จัดจำ�หน่ายในอัตราตามที่ตกลงกัน
กรณีเป็นความผิดพลาดของผูจ้ ดั จำ�หน่าย: ผูผ้ ลิตไม่ตอ้ งรับผิดชอบ

การบอกเลิกสัญญา

: การบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุอันสมควร เมื่อมีกรณี ใดดังต่อไปนี้
ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ปฏิบัติผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
1) คู่สัญญาฝ่ายใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย
เลิกบริษัท หรือชำ�ระบัญชี
2) คู่สัญญาฝ่ายใดกระทำ�ผิดสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือเรียกร้อง
จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย

: ผู้ผลิตจะต้องกำ�หนดวิธี ใช้ วิธีเก็บรักษา คำ�เตือนและข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทถี่ กู ต้องและชัดเจนตามสมควรและรับผิดต่อความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้าไม่ปลอดภัยทัง้ หมดแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยป้องกัน
ผู้จัดจำ�หน่ายมิ ให้ได้รับความเสียหายเนื่องจากข้อเรียกร้อง คดี ข้อ
กล่าวหา ค่าปรับทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันเนือ่ งจากการใช้

ข้อมูลที่เป็นความลับ

: ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นความลับแก่บคุ คลอืน่ โดยให้มผี ลต่อไป 3
ปี หลังจากสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือถูกบอกเลิก

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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6.2สัญญาอนุญาตให้ ใช้สทิ ธิ ในการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าทีม่ รี ปู นายตัน ภาสกรนที รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตัน ภาสกรนที
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คู่สัญญา

: นายตัน ภาสกรนที (“ผู้อนุญาต” หรือ “นายตัน”) กับ
บริษัท ไอ แอม กรีนที จำ�กัด (“ผู้ได้รับอนุญาต”)

วันที่ทำ�สัญญา

: 1 กรกฎาคม 2559

วันที่สัญญามีผล

: 1 กรกฎาคม 2559

อายุสัญญา

: 5 ปี (1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2564)

ค่าตอบแทนสิทธิ

: อนุญาตไม่คิดค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ สำ�หรับสิทธิที่ผู้ได้
รับอนุญาตได้รับตามสัญญาฉบับนี้

การผลิตและการขายสินค้า

: ในการผลิตรูปปั้นและสินค้าที่มีรูปผู้อนุญาต รูปวาด สัญลักษณ์และ
ผลงานออกแบบของผู้อนุญาตดังกล่าวตีพิมพ์ ติด หรือประทับ
อยู่นั้น ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำ�เนินการผลิตหรือว่าจ้างบุคคลอื่น
เพื่อผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด โดยค่าใช้จ่ายเป็นของ
ผู้ได้รับอนุญาตเอง

ราคาจำ�หน่ายสินค้า

: ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ ในการกำ�หนดราคาสินค้าที่ผู้ได้รับอนุญาตจัด
จำ�หน่าย โดยผู้ได้รับอนุญาตสามารถบวกกำ�ไรเพิ่มจากต้นทุนสินค้า
ได้ไม่เกินอัตรา ร้อยละ 10 เพื่อเป็นค่าดำ�เนินการ

หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต

: ผู้ได้รบั อนุญาตไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะโอนหรือจำ�หน่ายสิทธิและหน้าทีต่ ามสัญญา
นี้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก่ผอู้ นื่ นอกจากจะได้รบั การอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตเท่านั้น

การบอกเลิกสัญญา

รายงานประจำ�ปี 2559

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งตามที่ได้ระบุ
ไว้ ในสัญญานีห้ รือพยายามใช้ขอ้ ตกลงในสัญญานีเ้ พือ่ วัตถุประสงค์
อืน่ ใดผูอ้ นุญาตมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาทันทีโดยทำ�เป็นหนังสือส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนและเมือ่ สัญญานีส้ นิ้ สุดลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม
สิทธิต่างๆ ที่ผู้ได้รับอนุญาตตามสัญญานี้ จะสิ้นสุดลงและไม่มีผล
บังคับใช้อีกต่อไป

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

D, ED, M

D, ED

D

ED, M

D, ED, M

D, ED, M

นางอิง ภาสกรนที

นาย เอวี่ย จิ้น โช

นางสาวอารยา พานิชายุนนท์

นายปรีชา อัจฉรานนท์

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

นายธนพันธุ์ คงนันทะ

ID, AC

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

D

1

D

2

D

D

3

D

4

D

5

D

6

D

7

D

8

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

D

9

1 = บจ. ตันแอนด์ตัน ศรีราชา แอสเซ็ท
2 = บจ. อิง ตัน แอสเซ็ท
			
3 = บจ. เสือติดปีกครับ 				
4 = บจ. เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์ มาเนจเม้นท์
5 = บจ.ดีเอสที แอสเซ็ท				
6 = บจ. กล้วย กล้วย				

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง
7 = บจ. ภาสกรนที		
13 = บจ. โตกิยะ				
8 = บจ. ลพบุรีอินน์ พลาซ่า		
14 = บจ. ยัวร์ สตูดิโอ			
9 = บจ. เวดดิ้งบิสซิเนสคอนซัลแท้นท์ 15 = บจ. โมเดอร์น เวดดิ้ง สตูดิโอ
10 = บจ.โกลบอล วัน แคปปิตอล
16 = บจ. วิคตอเรีย เวดดิ้ง โปรเฟสชั่นแนล
11 = บจ. แทงค์กิ้ว เซอร์วิส		
17 = บจ. แมรี่ มี เวดดิ้งสตูดิโอ
12 = บจ. ที.วาย.แมริเอจ สตูดิโอ		

18 = บจ. กินกับตัน
19 = บจ. ตัน อิง แอสเซ็ท

หมายเหตุ
C = ประธานกรรมการ D = กรรมการ ID = กรรมการอิสระ // = ประธานกรรมการตรวจสอบ AC = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานกรรมการบริหาร
ED = กรรมการบริหาร MD = กรรมการผู้อำ�นวยการ M = ผู้บริหาร

ID, AC

นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ ID, //, AC

C, CEO, MD

บริษัทฯ

นายตัน ภาสกรนที

รายชื่อ

รายละเอียดการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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คำ�อธิบาย และ วิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำ�เนินงาน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานปี 2559
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
ภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
รายได้
บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม โดยในปี
2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ
6,179.1 ล้านบาท 6,339.6 ล้านบาท และ 5,338.3 ล้านบาท ตาม
ลำ�ดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 99.5 ร้อยละ 99.7 และร้อยละ 99.6 ของ
ปี 2559
โครงสร้างรายได้
ล้านบาท
%
รายได้จากการขายสุทธิ
รายได้อื่น
รายได้รวม

68

รายได้รวม ตามลำ�ดับ ซึ่งสัดส่วนการขายชาพร้อมดื่ม มีแนวโน้มที่ลด
ลงอย่างต่อเนื่อง ตามลำ�ดับ ในปี 2557 รายได้จากการขาย จำ�นวน
6,179.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของรายได้รวม และมีราย
ได้อื่นๆ จำ�นวน 29.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของรายได้รวม
สำ�หรับปี 2558 รายได้จากการขาย จำ�นวน 6,339.6 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 99.7% ของรายได้รวม และ มีรายได้อื่นๆ จำ�นวน 17.2
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของรายได้รวม ในปี 2559 บริษัทฯ มี
รายได้จากการขาย จำ�นวน 5,338.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.6
ของรายได้รวม และ มีรายได้อื่นๆ จำ�นวน 23.5 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.4 ของรายได้รวม
ปี 2558

ปี 2557

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

5,338.3

99.6

6,339.6

99.7

6,179.1

99.5

23.5

0.4

17.2

0.3

29.8

0.5

5,361.8

100.0

6,356.8

100.0

6,208.9

100.0

ส่วนแบ่งตลาด*

40.4%

43.4%

43.8%

จำ�นวนรสชาติ

24รสชาติ

17 รสชาติ

19 รสชาติ

*ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen

ต้นทุนขาย
ในช่วง ปี 2557ถึงปี 2559 ต้นทุนขายโดยหลักของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองคิดเป็นประมาณ 70 -80% ของต้นทุนขายรวม
รายละเอียดต้นทุนขายปรากฏดังตารางด้านล่าง
ต้นทุนขาย

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

2,881.5

73.1

3,172.0

75.3

3,235.3

79.6

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

499.2

12.7

474.2

11.3

358.5

8.8

ค่าสาธารณูปโภค (เชื้อเพลิงแก๊ส,
ไฟฟ้า, ประปา)

182.9

4.6

216.9

5.1

203.9

5.0

36.3

0.9

43.9

1.0

43.7

1.1

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

124.1

3.1

125.5

3.0

102.8

2.5

อื่นๆ

219.9

5.6

182.2

4.3

121.0

3.0

3,943.9

100

4,214.7

100

4,065.2

100

วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และ
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูป

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

รวมทั้งหมด
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)

5,338.3

6,339.6

6,179.1

26.1

33.5

34.2

บริษัทฯมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายร้อยละ 65.8 66.5 และ 73.9 ในปี2557 ปี2558 ปี 2559 ตามลำ�ดับสาเหตุที่สัดส่วน
ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จากปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 มีการแข่งขันทางด้านราคากับคู่แข่ง
ในหลาย ๆ ช่องทางการค้า ทำ�ให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของสินค้าลดลง เมื่อเทียบอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายมีผลทำ�ให้ อัตราเพิ่มขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2559

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักๆ คือ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย โดย
ระหว่าง ปี 2557 ปี 2558และ ปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายรวม
มีจำ�นวน 774.2 ล้านบาท 1,019.3 ล้านบาท และ 714.9 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขาย 12.5% , 16.1%
และ 13.4% ตามลำ�ดับ
ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำ�นวน 714.9 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนต่อรายได้จากการขาย 13.4 % ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มี
สัดส่วนของค่าใช้จา่ ยในการขายต่อรายได้จากการขายที่ 16.1% เนือ่ ง
จากบริษทั ฯ มีการวางแผนการควบคุมค่าใช้จา่ ยให้ลดลงสอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจและตลาดที่ชะลอตัว
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมมี
จำ�นวน 250.4 ล้านบาท 130.9 ล้านบาท และ 202.6 ล้านบาท ตาม
ลำ�ดับโดยค่าใช้จา่ ยในการบริหารหลักๆ คือ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
ค่าเช่า ค่าการกุศลสาธารณะ และการตัง้ สำ�รองผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าสิทธิ ในการใช้เครื่องหมายการค้าโดยในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารมีจำ�นวน 202.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 เป็นจำ�นวน
71.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.8% ในจำ�นวนนีม้ ผี ลขาดทุนจากการ
ตัง้ สำ�รองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิ ในการใช้เครือ่ งหมายการค้า
เป็นจำ�นวนเงิน 49.5 ล้านบาท
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าของบ
ริษัทฯ ในปี 2559 และ 2558 เท่ากับ (95.7) ล้านบาท และ (48.7)
ล้านบาท ส่วนแบ่ง(ขาดทุน) จากเงินลงทุนเพิม่ ขึน้ 47.0 ล้าน เนือ่ งจาก
มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดใน ประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ในปี 2559 บริษทั ฯ มีก�ำ ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จ�ำ นวน
500.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน 9.3% ของราย
ได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าจำ�นวน 491.4 ล้าน
บาท หรือลดลงเท่ากับ 49.5 % เนื่องจาก ในปี2559 ยอดขายไม่เป็น
ไปตามที่บริษัทฯตั้งเป้าหมายไว้ จากภาวะเศรษฐกิจอ่อนตัว ตลาดชา
พร้อมดื่มไม่เติบโตมูลค่าตลาดลดลง 7% ประกอบกับการแข่งขันทาง
ด้านราคาสินค้ามีอยู่สูงในทุกๆ ช่องทางการตลาด
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีก�ำ ไรจากการดำ�เนินงานจำ�นวน 991.8 ล้านบาท
คิดเป็นอัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน 15.6% ของรายได้รวม ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี 2557 ซึง่ มีจ�ำ นวน 1,119.1 ล้านบาทลดลงเท่ากับ
127.3 ล้านบาทหรือเท่ากับลดลง 11.3% เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายมากขึน้ ตามสภาวะการแข่งขันในตลาดทีร่ นุ แรง และใน
เดือนเมษายน 2558 ได้มกี ารจัดกิจกรรมออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ภายใต้แบรนด์
“ไบเล่ “ พร้อมทำ�สื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และ ความสามารถ
ในการทำ�กำ�ไร
. อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้
“จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ของกำ�ไรสุทธิภายหลังการ
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำ�รองตามกฎหมาย
(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2559 ได้มีมติ ให้จ่ายเงินเงินปันผลระหว่างกาลจากผล
ประกอบการงวด 6 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30
มิถุนายน 2559 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จากจำ�นวนหุ้นที่เรียกชำ�ระ
แล้ว 1,300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 325,000,000 บาท
(สามร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) สำ�หรับผลประกอบการปี 2559
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/ 2560 เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2560 มีมติ ให้งดจ่ายเงินปันผล งวดครึ่งปีหลัง (งวดดำ�เนินงาน
วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559) เพือ่ เป็นทุนหมุนเวียน
ในธุรกิจ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.25
บาท จำ�นวนเงิน 325,000,000 คิดเป็นร้อยละ 88.2 ของกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปี ซึง่ มากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯทีก่ �ำ หนดไว้
และจะนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2560 ทีจ่ ะประชุมใน
วัน ที่ 27 เมษายน 2560 พิจารณาอนุมัติต่อไป
สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2559 จำ�นวน 8,626.9 ล้านบาท ลด
ลง จากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 8,851.6 ล้านบาท จำ�นวน (224.7)
ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
1) การลดลงสุทธิของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จำ�นวน (241.6) ล้าน
บาท โดยหลักเกิดจากการตัดจ่ายค่าเสือ่ มราคา สำ�หรับปี 2559 เท่ากับ
(512.9) ล้านบาท และซื้ออุปกรณ์เพิ่ม 271.4 ล้านบาท
2) การลดลงของลูกหนีก้ ารค้าจำ�นวน (157.7) ล้านบาท สอดคล้องกับ
ยอดขายตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดทีช่ ะลอตัว โดยบริษทั ฯ มีอตั ราการ
ลดลงของยอดขายสำ�หรับปี 2559 คิดเป็น (15.8%) ของปี 2558
บริษทั ฯ มีนโยบายการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้าเป็นระยะเวลา 30-45 วัน โดยที่
ผ่านมา ลูกหนีก้ ารค้าของบริษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนีโ้ ดยเฉลีย่ 51-61
วัน ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยของ ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559
เป็น 51 วัน 56 วัน และ 65 วัน ตามลำ�ดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี้ ใน
ปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 สืบเนื่องจากการขยายระยะเวลาเก็บ
หนี้ ให้กบั ผูจ้ ดั จำ�หน่ายหลักรายหนึง่ ซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขในสัญญาการ
จัดจำ�หน่าย และลูกหนีก้ ารค้าจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ร่วมทุน
ในประเทศอินโดนีเซียที่มีระยะเวลาเก็บหนี้ประมาณ 60-65 วัน ลูกหนี้
การค้าของบริษัทฯ รายหลักเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทฯ
ทีม่ รี อบระยะเวลาการเก็บเงิน 30-45 วัน ทัง้ นี้ รายละเอียดลูกหนีก้ าร
ค้า ณ สิ้นปี 2557 ถึงปี 2559 เมื่อแบ่งตามหนี้ที่ค้างชำ�ระ เป็นดังนี้

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
ระหว่างปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีกำ�ไร (ขาดทุน)
สุทธิจำ�นวน 1,078.8 ล้านบาท 812.7 ล้านบาท และ 368.5
ล้านบาท ตามลำ�ดับ คิดเป็นอัตรากำ�ไรสุทธิ 17.4% 12.8% และ
6.9% ของรายได้รวม ตามลำ�ดับ อัตรากำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนิน
งานมีอัตราส่วนของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เป็น 17.5%
15.3% และ 8.9% ของรายได้รวม ตามลำ�ดับ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
อายุลูกหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
• น้อยกว่า 3 เดือน
• มากกว่า 6 เดือน
รวม
กิจการอื่น
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวม
รวมทั้งหมด
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ปี 2559
ล้านบาท
%

ปี 2558
ล้านบาท
%

ปี 2557
ล้านบาท
%

40.7

4.7

44.1

4.3

38.2

4.2

40.7

4.7

44.1

4.3

38.2

4.2

834.3

95.3

988.6

95.7

870.7

95.7

834.3
875.0

0.0
95.3
100.0

988.6
1,032.7

0.0
95.7
100.0

0.7
871.4
909.6

0.1
95.8
100.0

3) การลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำ�นวน (213.0) ล้านบาท
เกิดจากตัวหลักคือสินค้าคงเหลือลดลง (163.0) ล้านบาท
และลูกหนี้อื่นลดลง (52.0) ล้านบาท
4) การเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จำ�นวน 20.2 ล้านบาท
เกิดจากการเพิ่มทุน 115.6 ล้านบาท และจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (95.4) ล้านบาท
5) การเพิม่ ขึน้ ของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์จ�ำ นวน
419.4 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรสาย
การผลิตใหม่ซึ่งมีกำ�หนดการนำ�เข้ามาเพื่อติดตั้งในไตรมาส 3/2560

หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมในปี 2559 จำ�นวน 2,875.6 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 2,819.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.4 ล้าน
บาท หนีส้ นิ หลัก เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึง่ มียอดค้างชำ�ระ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำ�นวน 2,280.5 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินมีกำ�หนดการชำ�ระเงินให้เสร็จสิ้น ดังนี้
- ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี จำ�นวน 1,237.8 ล้านบาท
- ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จำ�นวน 1,042.7 ล้านบาท
โครงสร้างเงินทุน

6) การลดลงของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (40.9) ล้านบาท เกิดจากราย
การหลัก และการตั้งสำ�รองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิ ในการใช้
เครื่องหมายการค้าจำ�นวนเงิน (40.2) ล้านบาท

แหล่งจัดหาเงินทุนหลักของบริษัทฯ มาจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเป็น 0.5 เท่า

7) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำ�นวน
39.6 ล้านบาท เกิดจากรายการหลักคือภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการตั้งสำ�รองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
จำ�นวน 31.3 ล้านบาท

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน ได้แก่ สัญญาเช่าอาคารสำ�นักงาน
พร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวก จำ�นวนเงินรวม
14.4 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาของสัญญา 2-4 ปี ซึง่ จะสิน้ สุดระหว่าง
ปี 2560 ถึงปี 2562
- ภาระผูกพันตามหนังสือ Letter of Credit ที่ยังไม่ได้ ใช้ จำ�นวน
เงินรวม 2.4 ล้านบาท
- ภาระผูกพันตามคำ�สั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้า/วัสดุตกลงแล้ว จำ�นวนเงิน
รวม 443.7 ล้านบาท
- ภาระผูกพันจากหนังสือค้�ำ ประกันทีส่ ถาบันการเงินออกให้รฐั วิสาหกิจ
แห่งหนึ่ง จำ�นวนเงินรวม 5.8 ล้านบาท

8) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นจำ�นวน 25.8 ล้านบาท
เกิดจากภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีแรกของปี ต้องนำ�ไปขอคืนจาก
การที่ผลประกอบการของบริษัทฯครึ่งปีหลังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
และบริษัทฯได้รับประโยชน์จากการลงทุนเพิ่มในข้อ 5 และได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรว่าด้วยภาษีเงิน
ได้ฉบับที่ 266 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และพระรากฤฤษฎีกา
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 604 ลงวันที่18 เมษายน 2559
หากพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ พบว่าอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ปรับตัวลดลง โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
ของปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 14.0% 9.2% และ
4.2% ตามลำ�ดับ และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ
24.6% 19.2% และ 13.3% ตามลำ�ดับ เนื่องจาก กำ�ไรสุทธิลดลง

รายงานประจำ�ปี 2559

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

0.5

0.5

0.5

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำ�นวน 5,751.3
ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกชำ�ระแล้ว 1,300.0
ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,515.4 ล้านบาท ส่วนเกิน
ทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 56.1 ล้านบาท ทุนสำ�รอง
ตามกฎหมาย 130.0 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (12.0) และกำ�ไรสะสม 761.8 ล้านบาท หากพิจารณา
ถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือ พบว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของ
ปี 2557 ปี2558 และปี 2559 เท่ากับ 26.4% 13.3% และ
6.3 %ตามลำ�ดับ

ระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของกระแสเงินสดหลักมา
จากกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน
ในปี 2559 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงานจำ�นวน 1,288.5
ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายระหว่างปี และผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
อัตราส่วนสภาพคล่อง

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีมลู ค่าทางบัญชีเท่ากับ 4.42 บาท/หุน้

สภาพคล่องของบริษทั ฯ โดยหลักมาจากความสามารถในการหมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ การเรียกชำ�ระเงินของลูกหนีก้ ารค้า และการชำ�ระเงินคืน
เจ้าหนี้การค้า โดยระหว่างปี 2557-2559 ระยะเวลาการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์ทสี่ นับสนุนสภาพคล่องดังกล่าวแสดงดังตารางด้านล่าง

อัตราส่วนสภาพคล่อง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

หน่วย
วัน

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

55

59

46

ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย

วัน

30

39

36

วงจรเงินสด

วัน

91

75

60

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (เท่า)
เงินสดเพิ่ม(ลด) จากการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)

ปี 2559
65

ปี 2558
56

ปี 2557
51

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

0.8

1.5

1.9

(76.2)

(41.8)

68.1

ความสามารถในการชำ�ระหนี้สถาบันการเงิน

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

ตามเงือ่ นไของสถาบันการเงิน กำ�หนดให้บริษทั ฯ ดำ�รงอัตราส่วนความ
สามารถชำ�ระคืนหนี้สถาบันการเงิน (DSCR) ไม่ต่ำ�กว่า 1.25 เท่า และ
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน 2.5 เท่า ซึง่ ปัจจุบนั สถาบัน
การเงินได้ยกเลิกเงื่อนไขนี้ ให้บริษัทฯแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 2558 และ2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถชำ�ระคืน
หนี้สถาบันการเงิน (DSCR) เป็น 5.3 เท่า 2.2 เท่า และ 0.7 เท่า ตาม
ลำ�ดับ ในขณะที่มีอัตราอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.5
เท่า 0.5 เท่า และ 0.5 เท่า ตามลำ�ดับในปี 2559 สถาบันการเงินไ้ยก
เลิดเงื่อนไข DSCR แล้ว

ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปการจัดหาเงินสุทธิ
จำ�นวน (513.0) ล้านบาท โดยหลักใช้ไปเพื่อชำ�ระคืนเงินกู้สถาบัน
การเงิน ทัง้ นี้ กระแสเงินสดใช้ไปในการจัดหาเงินดังกล่าวใช้ไปเพือ่ ชำ�ระ
ดอกเบี้ยเงินกู้ จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืม จ่ายเงินปันผล และเพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

กระแสเงินสดจากการลงทุน

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ

ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุนสุทธิ
จำ�นวน (851.6) ล้านบาท โดยหลักใช้ ไปเพื่อชำ�ระเงินจากการ
ซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ และจากการเพิม่ เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
ในประเทศอินโดนีเซีย

1) เหตุการณ์สำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกำ�ลังการผลิตรวมทั้งหมด

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำ�เนินงานหรือฐานะการเงิน
ในอนาคต (Forward Looking)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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6 สายการผลิตขวด และ 2 สายการผลิตกล่อง
การออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ และการขยายส่วนแบ่งการตลาด
ธุรกิจเครือ่ งดืม่ จัดเป็นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันด้านราคาทีร่ นุ แรงธุรกิจหนึง่
โดยบริษัทฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากคู่แข่งขันที่ผลิตเครื่องดื่ม
ประเภทพร้อมดื่ม (Ready to Drink) ที่หลากหลาย ซึ่งผู้ผลิตหลาย
รายมักแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและมีกจิ กรรมส่งเสริม
การขายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อ
สร้างความแตกต่างและจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยพบว่า
ตั้งแต่กลางปี 2555 ที่ผ่านมา มีผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มถูกพัฒนาและ
วางจำ�หน่ายเป็นจำ�นวนมาก ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถพัฒนาและ
ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการบริโภคที่สูงขึ้นได้ทัน
ท่วงที อาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ที่ลด
ลงและผลการดำ�เนินงานในเชิงลบได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้กำ�หนด
แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ออกมาวางจำ�หน่ายอย่าง
ต่อเนื่อง และกำ�หนดแนวทางการปรับกลยุทธ์การขายที่ฉับพลันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตลาด เพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง และดึงดูดความต้องการบริโภค
จากผูบ้ ริโภครายใหม่เพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งของตลาด สำ�หรับช่วงระยะเวลา
5 ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯได้วางจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ไปทั้งหมด 24 รสชาติ
2) การพยากรณ์การขาย การวางแผนการผลิต และการบริหาร
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ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากต้นทุนการผลิต
ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร อุปกรณ์
ค่าเช่าทีด่ นิ ซึง่ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจะลดลงเมือ่ บริษทั ฯ มีปริมาณ
การผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จำ�เป็นต้องพยากรณ์การขายล่วง
หน้าเพื่อวางแผนการผลิตตลอดจนบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบและ
การกระจายสินค้าได้อย่างเหมาะสม ปัจจัยหลักที่กำ�หนดปริมาณการ
บริโภค ได้แก่ ฤดูกาล และกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยพบว่าอัตรา
การบริโภคเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มจะสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนและต่ำ�ลงใน
ช่วงฤดูหนาว ดังนั้น บริษัทฯ ต้องปรับกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
ให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการบริโภค
ในแต่ละช่วงเวลาของปีสำ�หรับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทฯ
ได้น�ำ ระบบเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเข้ามาใช้ ในกระบวนการผลิตซึง่ สนับสนุน
ให้การบริหารจัดการต้นทุน มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้ควบคุมและตรวจสอบต้นทุนการผลิตปัจจุบนั รวมถึงการตรวจ
การใช้ทรัพยากรว่าถูกใช้ไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ อาทิเช่น
ตรวจสอบว่ามีการใช้บคุ คลากรมากเกินไป วัตถุดบิ ที่ ใช้ ในการผลิตถูกใช้
ไปอย่างคุม้ ค่า เพือ่ กำ�หนดต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยการผลิตทีเ่ หมาะสม
3) การขยายตลาดไปในกลุม่ ประเทศAEC ซึง่ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี
4) การวางแผนเพิ่มธุรกิจรับจ้างผลิต (Original Equipment
Manufacturer :OEM)
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รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2559 (SD Report)
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เปิดเผยการ
ดำ�เนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทฯ ไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable
Development Report) ซึ่งได้จัดทำ�เป็นฉบับแรกในปี 2559
การจัดทำ� รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�ตามหลักการ
กำ�หนดเนื้อหาของ Global Reporting Initiative 4.0 : version
G4 / (GRI) G4 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานผลการ
ดำ�เนินงาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับ แนวทาง
การรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยเปิด
เผยข้อมูลตามมาตรฐานที่กำ�หนดไว้
ซึ่งเป้าหมายสําคัญบริษัทฯต้องการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการ
ดําเนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ ไปกับ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การอนรุกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม โดยตระหนัก
ถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด และ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดรวมถึงการ
จัดหาพลังงานทดแทนทีเ่ หมาะสมและนาํ พลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร โดยเปิดเผยแบบแยกเล่มไว้แบบ
E-Book บนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.ichitangroup.com
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รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานการเงิน
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว
กับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำ�งบการเงินเพื่อแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทยซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
สากลเป็นส่วนใหญ่ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการ
จัดทำ� รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และยังคำ�นึงถึงความสำ�คัญของการนำ�เสนอความเข้าใจ
ต่อมุมมองภาพรวมของฐานะการเงินของบริษัทฯ จึงได้นำ�เสนอคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ ให้มนั่ จำ�ได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ ให้เกิดการทุจริต หรือการดำ�เนิน
การที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับ
ผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายการทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ ในระดับทีน่ า่ พอใจ และสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมี
เหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของระบบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

นายตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหา และ กำ�หนดค่าตอบแทน
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน
3 ท่าน ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
1. นายอิสสระชัย
2. นายประสาน
3. นางอิง

เดชาฤทธิ์		
ลิ้มพิพัฒนกุล
ภาสกรนที		

ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ กำ�หนดไว้ ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งทำ�หน้าที่กำ�หนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดัง
กล่าว โดยในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ทั้ง
สิ้น 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 3 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ก�ำ หนดนโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธดี �ำ เนินการทีช่ ดั เจน สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อ
กำ�หนดของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
•
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•

ในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยคำ�นึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะ
ผู้นำ� ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งยังต้องคำ�นึงถึงขนาด
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำ�หนเของทางการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประกอบการ สภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจของบริษัท และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้จัดให้กรรมการบริษัทมีการประเมินตนเอง เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ ในรอบปี สำ�หรับ
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้แสดงไว้ ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของรายงาน
ประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

รายงานประจำ�ปี 2559

รายงาน คณะกรรมการธรรมาภิบาล
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วย
1. นายประสาน
2. นายอิสสระชัย
3. นางอิง

ลิ้มพิพัฒนกุล
เดชาฤทธิ์		
ภาสกรนที

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาล

ในปี 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล
และได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง โดยสรุปสาระสำ�คัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
• พิจารณาทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ เพือ่ ปรับปรุงให้มคี วามสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ CGR ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) และเกณฑ์การประเมินตนเองเรือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
• พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานการกำ�กับดูแลกิจการ สำ�หรับการดำ�เนินงานในปี 2559 และทบทวน ผล การดำ�เนินงานที่
ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงการดำ�เนินงานด้านกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทให้ดีขึ้น
• ติดตามผลรายงานการปฏิบัติตามการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ในรายงานประจำ�ปี 2559 และ 56-1 ของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี ในภาพรวม และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
• นำ�เสนอให้แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อทำ�หน้าที่รับผิดชอบดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งติดตามการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีการรายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการธรรมภิบาลทราบเป็นระยะ
ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เห็นถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยที่สนับสนุน การดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาล จึงมุ่งมั่นที่จะกำ�กับดูแลให้บริษัทฯ
ปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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รายงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ)ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 5
ท่าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย
1. นางอิง 		
2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์
3. นายวิโรจน์ 		
4. นายธนพันธุ์ 		

ภาสกรนที
นิมมลธนากรณ์
สุภาสูรย์
คงนันทะ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำ�หนดไว้ ใน
บทบาท หน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดัง
กล่าว ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้
•
•
•
•

พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงอย่างละเอียด
รอบคอบ ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและความเสี่ยงจากภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกัน
ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้เพื่อนำ�ไปดำ�เนินการให้บรรลุเป้าหมาย
แนะนำ�ให้มีการฝึกอบรมเรื่องความเสี่ยงเพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
กำ�หนดให้รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
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นางอิง ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจำ�ปี 2559

รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ
จำ�นวน 3 ท่าน และ 1 ในนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการด้านบัญชี โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อกาํ หนดและแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ สี าํ หรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์
นิมมลธนากรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายประสาน
ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายอิสสระชัย 		
เดชาฤทธิ์ 		
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง
ในการประชุมบางครั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้หารือกับกรรมการผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
ตามวาระอันสมควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยสรุปสาระ
สำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี 2559 ร่วมกับฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบ และผู้สอบบัญชี เพื่อให้ความเห็น
ชอบต่อรายงานทางการเงินได้จัดทำ�ขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี และพิจารณา
แผนการตรวจสอบประจำ�ปีของผู้สอบบัญชี
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ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและระบบ
ควบคุมภายในตามมาตรฐาน The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรึกษา
กับผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำ�เสมอ
สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี รวมทั้งอัตรากำ�ลังพลและแผนการพัฒนา
บุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัตตามข้อกำ�หนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานการทําธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามเกณฑ์และข้อกําหนดของหน่วยงานที่กํากับดูแลดําเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคํานึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และการดําเนินการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษทั รวมทัง้ ได้ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทัว่ ทัง้ องค์กร โดยพิจารณาแผนการ
ดำ�เนินการเพือ่ ขอการรับรองของบริษทั ฯ หลังประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective
Action Coalition)
การพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2560
พิจารณาประวัติ ผลงานและค่าสอบบัญชีที่เสนอ รวมทั้งได้สอบทานคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ว่าถูก
ต้องตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีมติ ให้เสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 และ/หรือคุณวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,450,000 บาท

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
จากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2559 เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องการทำ�หน้าที่โดยรวม และการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน ดังนี้ การ
สอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบสอบภายใน การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ การจัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างครบถัวน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินประจำ�ปี 2559 ได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และบริษทั มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในโดยรวมมีประสิทธิภาพ ไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ มีการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
ยั่งยืน มีการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งมีการติดตามแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

80

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำ�ปี 2559

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบ
บัญชี จำ�กัด ในรอบปีบญ
ั ชี 2559 เป็นจำ�นวนเงิน 2,200,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)
บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่น ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำ�กัด ในรอบปีบัญชี 2559 เป็นจำ�นวนเงิน 140,000 ล้านบาท
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป
จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นที่แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึ งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญและเรื่ อง
อื่นๆ
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ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของ
บริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนด
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งส าคัญในการตรวจสอบคื อ เรื่ องต่ างๆ ที่ มีนัย สาคัญ ที่ สุด ตามดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิ ชาชี พของข้า พเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นา
เรื่ อ งเหล่า นี้ ม าพิจ ารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุน ตามวิธี ส่ ว นได้เ สี ย และงบการเงิ น
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ อง
เหล่านี้
การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่ วมค้าและสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (ง), 3 (ฉ), 3 (ซ), 3 (ฌ), 9 และ 11
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
บริ ษั ท มี เงิ นลงทุ น ในการร่ วมค้ า แห่ งหนึ่ งซึ่ งมี ผ ล วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าประกอบด้วย
ประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริ ษทั มีสิทธิ  การสอบถามผู ้บ ริ หารเกี่ ย วกับ กระบวนการที่
ในการใช้เ ครื่ องหมายการค้า ส าหรั บ การผลิ ตเครื่ องดื่ ม
เกี่ ยวข้องกับการระบุการด้อยค่าของเงิ นลงทุนใน
น้ า ผลไม้ อย่ า งไรก็ ต ามยอดขายของผลิ ต ภัณ ฑ์ ภ ายใต้
การร่ วมค้าและสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายการค้าดังกล่าวอาจไม่เป็ นไปตามที่ คาดการณ์
การจัดทาประมาณการกระแสเงิ นสดคิ ดลด และ
และประมาณการไว้เ บื้ องต้นอย่า งมี นัย ส าคัญ เนื่ องจาก
การค านวณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมจากงบประมาณที่
ตลาดเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ในประเทศไทยมีการแข่งขันกันสู ง
ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิแล้ว
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่ งผลให้มูลค่าของเงิ นลงทุ น
ในการร่ ว มค้า และสิ ท ธิ ใ นการใช้เ ครื่ องหมายการค้า  การสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับแบบจาลองการคิ ด
ลดกระแสเงิ นสด รวมถึ งการทาความเข้าใจธุ รกิ จ
มีความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดการด้อยค่ าเนื่ องจากมูลค่าตามบัญชี
กลยุทธ์บริ ษทั และสุ่ มทดสอบข้อมูลและข้อสมมติ
สุ ท ธิ ข องเงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้า และสิ ท ธิ ใ นการใช้
หลั ก ที่ ใ ช้ ใ นแบบจ าลองคิ ด ลดกระแสเงิ น สด
เครื่ องหมายการค้า อาจมี มู ล ค่ า สู ง กว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า
ตลอดจนทดสอบการคานวณ
จะได้ร ับ คืน ผู บ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั ได้ท าการทดสอบ
การด้อ ยค่า โดยการประมาณมูลค่ าที่ ค าดว่า จะได้รับ คื น  การประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติ ที่ใช้ใน
ของเงิ น ลงทุ น ในการร่ วมค้า และสิ ท ธิ ใ นการใช้
การจั ด ท าประมาณการกระแสเงิ นสด โดย
เครื่ องหมายการค้า เนื่ อ งจากการทดสอบการด้อ ยค่ า
เปรี ยบเที ย บข้ อ สมมติ ห ลัก กั บ แหล่ ง ข้ อ มู ล ทั้ ง
จาเป็ นต้องใช้วิจารณญาณที่สาคัญของผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง
ภายในและภายนอก พิจารณาความเหมาะสมของ
กับการคาดการณ์ผลการดาเนิ นงานในอนาคต การกาหนด
ประมาณการกระแสเงิ น สดโดยเปรี ยบเที ย บ
อัตราคิดลดและการกาหนดข้อสมมติ ดังนั้นเรื่ องนี้ จึงเป็ น
ประมาณการในอดีตกับผลการดาเนิ นงานที่ เกิดขึ้ น
เรื่ องที่ขา้ พเจ้าให้ความสาคัญในการตรวจสอบ
จริ ง และประเมิ น การค านวณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมกับ
เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
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การให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นการประเมิ น มู ล ค่ า ของ
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การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่ วมค้าและสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (ง), 3 (ฉ), 3 (ซ), 3 (ฌ), 9 และ 11
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
เคพีเอ็มจี ช่วยประเมินความเหมาะสมของอัตราคิ ด
ลดที่ ใช้ รวมถึ งการเปรี ยบเที ยบกับอัตราถัว เฉลี่ ย
ถ่วงน้ าหนักของเงิ นทุนของบริ ษทั กับค่ าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมที่บริ ษทั ดาเนินกิจการอยู่


การประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้ อมูลอื่น
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ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่า
รายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูล
อื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญ
กับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ความรั บผิ ด ชอบของผู้ บริ หารและผู้มีหน้ าที่ ในการกากั บดู แลต่ องบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิ ธีส่ วนได้ เ สี ย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ ผูบ้ ริ ห ารพิ จ ารณาว่ า จ าเป็ นเพื่ อ ให้ ส ามารถจัด ท างบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้เ สี ย และงบการเงิ น
เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม)
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และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ความรั บผิ ดชอบของผู้ สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้ เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จริ ต หรื อข้อผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้า พเจ้า อยู่ด ้ว ย
ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ นที่ แสดงเงิ น
ลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู ้ ร่ วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อ มูล การแสดงข้อ มูลที่ ไ ม่ต รงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
บริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ท่ีผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร





สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ
4

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

85

ให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญต่ อความสามารถของบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่
เกี่ยวข้องในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ
จนถึงวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุ
ให้บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง


ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร



ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วน
ได้เสี ยของบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กาหนดแนวทาง การควบคุ มดูแล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบงบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ย

86

ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ งข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

รายงานประจำ�ปี 2559

5

จากเรื่ องที่ สื่อสารกับ ผูม้ ี หน้า ที่ ในการกากับดู แ ล ข้า พเจ้า ได้พิจารณาเรื่ องต่ า ง ๆ ที่ มีนัย ส าคัญที่ สุด ในการตรวจสอบ
งบการเงิ นที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญใน
การตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6112
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ 2560
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6

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน

บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

88

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินที่แสดง

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

33,830,387

110,007,190

33,830,387

110,007,190

ลูกหนี้ การค้า

4, 6

875,034,779

1,032,742,239

875,034,779

1,032,742,239

ลูกหนี้ อื่น

4, 7

30,098,072

82,167,803

30,098,072

82,167,803

8

513,990,674

676,717,388

513,990,674

676,717,388

7,473,862

6,102,419

7,473,862

6,102,419

1,460,427,774

1,907,737,039

1,460,427,774

1,907,737,039

94,727,423

74,538,124

94,820,414

135,620,414

434,310,376

14,898,051

434,310,376

14,898,051

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า

9

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิในการใช้
เครื่ องหมายการค้า

11

-

-

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

10

6,499,527,200

6,741,133,838

6,499,527,200

6,741,133,838

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

11

47,839,749

88,758,996

47,839,749

88,758,996

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

62,141,124

22,493,159

62,141,124

22,493,159

27,888,515

2,044,080

27,888,515

2,044,080

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

7,166,434,387

6,943,866,248

7,166,527,378

7,004,948,538

รวมสินทรัพย์

8,626,862,161

8,851,603,287

8,626,955,152

8,912,685,577

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินที่แสดง

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13

713,717,579

120,000,000

713,717,579

120,000,000

เจ้าหนี้ การค้า

14

256,709,053

387,087,939

256,709,053

387,087,939

56,458,532

51,198,914

56,458,532

51,198,914

30,183,111

61,834,849

30,183,111

61,834,849

4

213,996,362

211,743,824

213,996,362

211,743,824

13

524,020,795

456,180,795

524,020,795

456,180,795

-

276,561

-

276,561

11,729,145

16,501,078

11,729,145

16,501,078

1,806,814,577

1,304,823,960

1,806,814,577

1,304,823,960

เจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ คา่ ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

90

ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

13

1,042,735,590

1,491,756,385

1,042,735,590

1,491,756,385

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

15

26,060,374

22,579,823

26,060,374

22,579,823

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

1,068,795,964

1,514,336,208

1,068,795,964

1,514,336,208

รวมหนีส้ ิ น

2,875,610,541

2,819,160,168

2,875,610,541

2,819,160,168

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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8

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินที่แสดง

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

16

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

3,515,423,218

3,515,423,218

3,515,423,218

3,515,423,218

56,079,360

56,079,360

56,079,360

56,079,360

16

ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

1,300,000,000

16

91

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

130,000,000

130,000,000

130,000,000

130,000,000

761,798,184

1,043,317,447

749,842,033

1,092,022,831

(12,049,142)

(12,376,906)

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

5,751,251,620

6,032,443,119

5,751,344,611

6,093,525,409

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

8,626,862,161

8,851,603,287

8,626,955,152

8,912,685,577

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

9

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินที่แสดง

หมายเหตุ

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

(บาท)
รายได้
รายได้จากการขาย

92

4, 23

5,338,269,362

6,339,576,801

5,338,269,362

6,339,576,801

ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

1,349,422

1,653,070

1,349,422

1,653,070

22,213,392

15,535,353

22,213,392

15,535,353

รวมรายได้

5,361,832,176

6,356,765,224

5,361,832,176

6,356,765,224

4, 8, 20 3,943,939,837

4,214,699,983

3,943,939,837

4,214,699,983

ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

4, 20

714,903,853

1,019,349,315

714,903,853

1,019,349,315

4, 20

202,631,682

130,910,543

359,031,682

130,910,543

21

75,457,561

86,501,795

75,457,561

86,501,795

4,936,932,933

5,451,461,636

5,093,332,933

5,451,461,636

(95,738,465)

(48,732,037)

-

-

329,160,778

856,571,551

268,499,243

905,303,588

39,319,959

(43,829,559)

39,319,959

(43,829,559)

368,480,737

812,741,992

307,819,202

861,474,029

รวมค่าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

9
22

กาไรสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2559

10

บริ ษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินที่แสดง

หมายเหตุ

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

(บาท)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

15

-

(7,274,274)

-

(7,274,274)

12, 22

-

1,454,855

-

1,454,855

-

(5,819,419)

-

(5,819,419)

327,764

5,587,020

-

-

327,764

5,587,020

-

-

327,764
368,808,501

(232,399)
812,509,593

307,819,202

(5,819,419)
855,654,610

0.28

0.63

0.24

0.66

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ

9

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

11

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

93

รายงานประจำ�ปี 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,300,000,000

-

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

1,300,000,000

ชาระแล้ว

-

25

หมายเหตุ

12

3,515,423,218

-

-

-

-

-

3,515,423,218

หุ ้นสามัญ

56,079,360

-

-

-

-

-

56,079,360

ใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

จากการจ่ายโดย

ที่ออกและ

ส่ วนเกินมูลค่า

ส่ วนเกินทุน

130,000,000

-

-

-

-

-

130,000,000

(บาท)

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

จากการแปลงค่า

อัตราแลกเปลี่ยน

ผลต่างจาก

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

องค์ประกอบอื่นของ

1,043,317,447

806,922,573

(5,819,419)

812,741,992

(975,000,000)

(975,000,000)

1,211,394,874

(12,376,906)

5,587,020

5,587,020

-

-

-

(17,963,926)

ยังไม่ได้จดั สรร หน่วยงานต่างประเทศ

กาไรสะสม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ทุนเรื อนหุ้น

กาไรสาหรับปี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั

รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

94
6,032,443,119

812,509,593

(232,399)

812,741,992

(975,000,000)

(975,000,000)

6,194,933,526

ผูถ้ ือหุ ้น

รวมส่ วนของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,300,000,000

-

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

-

-

1,300,000,000

13

3,515,423,218

-

-

-

-

-

3,515,423,218

130,000,000

-

130,000,000

56,079,360

-

56,079,360

(บาท)

761,798,184

368,480,737

-

368,480,737

(650,000,000)

(650,000,000)

1,043,317,447

(12,049,142)

327,764

327,764

-

-

-

(12,376,906)

ยังไม่ได้จดั สรร หน่วยงานต่างประเทศ

ตามกฎหมาย

หุ ้นสามัญ

ใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

ชาระแล้ว

-

25

หมายเหตุ

จากการแปลงค่า

ทุนสารอง

จากการจ่ายโดย

ที่ออกและ

ส่ วนเกินมูลค่า

อัตราแลกเปลี่ยน

ผลต่างจาก

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

องค์ประกอบอื่นของ

ส่ วนเกินทุน

กาไรสะสม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย

ทุนเรื อนหุ ้น

กาไรสาหรับปี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั

รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

95

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

5,751,251,620

368,808,501

327,764

368,480,737

(650,000,000)

(650,000,000)

6,032,443,119

ผูถ้ ือหุ้น

รวมส่วนของ

รายงานประจำ�ปี 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

25

หมายเหตุ

1,300,000,000

-

-

1,300,000,000

ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ทุนเรื อนหุ้น

14

3,515,423,218

-

-

3,515,423,218

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

96
56,079,360

-

-

56,079,360

130,000,000

-

-

130,000,000

1,092,022,831

861,474,029
(5,819,419)
855,654,610

(975,000,000)
(975,000,000)

1,211,368,221

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม
จากการจ่ายโดย
ทุนสารอง
ใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ตามกฎหมาย
(บาท)

ส่วนเกินทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

6,093,525,409

861,474,029
(5,819,419)
855,654,610

(975,000,000)
(975,000,000)

6,212,870,799

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั บปี
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี

รายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

25

หมายเหตุ

1,300,000,000

-

-

1,300,000,000

ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ทุนเรื อนหุ ้น

15

3,515,423,218

-

-

3,515,423,218

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

97

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

130,000,000
130,000,000

56,079,360
56,079,360

749,842,033

307,819,202
307,819,202

(650,000,000)
(650,000,000)

1,092,022,831

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม
จากการจ่ายโดย
ทุนสารอง
ใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ตามกฎหมาย
(บาท)

ส่วนเกินทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

5,751,344,611

307,819,202
307,819,202

(650,000,000)
(650,000,000)

6,093,525,409

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
งบการเงินที่แสดง

หมายเหตุ

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี

368,480,737

812,741,992

307,819,202

861,474,029

รายการปรั บปรุง
ค่าเสื่ อมราคา

10

512,914,167

487,693,241

512,914,167

487,693,241

ค่าตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

11

555,564

474,117

555,564

474,117

11

9,345,794

-

9,345,794

-

ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

11

40,174,712

(9,345,794)

40,174,712

(9,345,794)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้า

9

-

-

156,400,000

-

(1,349,422)

(1,653,070)

(1,349,422)

(1,653,070)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อ

98

สิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า

ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน

21

75,457,561

86,501,795

75,457,561

86,501,795

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ ายสิ นค้าคงเหลือ

8

23,976,048

1,023,839

23,976,048

1,023,839

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ

8

9,844,081

9,065,651

9,844,081

9,065,651

6,515,689

(392,966)

6,515,689

(392,966)

83,209

29,613

83,209

29,613

(653,096)

7,050

(653,096)

7,050

(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ ายอุปกรณ์
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ ายอุปกรณ์
ผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

15

3,480,551

4,345,147

3,480,551

4,345,147

9

95,738,465

48,732,037

-

-

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

22

(39,319,959)

43,829,559

(39,319,959)

43,829,559

1,105,244,101

1,483,052,211

1,105,244,101

1,483,052,211

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2559

16

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
งบการเงินที่แสดง

หมายเหตุ

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

(บาท)
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน
ลูกหนี้การค้า

157,707,460

(123,105,941)

157,707,460

(123,105,941)

52,069,731

221,187

52,069,731

221,187

-

88,310,030

-

88,310,030

128,906,585

(10,904,283)

128,906,585

(10,904,283)

(1,371,443)

6,285,294

(1,371,443)

6,285,294

(529,176)

1,008,349

(529,176)

1,008,349

(130,378,886)

(132,236,652)

(130,378,886)

(132,236,652)

5,259,618

26,475,881

5,259,618

26,475,881

2,239,097

25,604,773

2,239,097

25,604,773

(4,771,933)

8,468,625

(4,771,933)

8,468,625

1,314,375,154

1,373,179,474

1,314,375,154

1,373,179,474

(25,919,826)

(5,165,760)

(25,919,826)

(5,165,760)

1,288,455,328

1,368,013,714

1,288,455,328

1,368,013,714

1,349,422

1,653,070

1,349,422

1,653,070

(9,345,794)

-

(9,345,794)

-

(728,832,067)

(455,895,593)

(728,832,067)

(455,895,593)

654,206

35,421

654,206

35,421

188,971

(2,659,650)

188,971

(2,659,650)

-

4,672,897

-

4,672,897

(115,600,000)

-

(115,600,000)

-

(851,585,262)

(452,193,855)

(851,585,262)

(452,193,855)

ลูกหนี้อื่น
ภาษีมูลค่าเพิม่ ระหว่างการขอคืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายการค้า

11

ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินจ่ายสุ ทธิ จากการลงทุนในการร่ วมค้า

9

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
งบการเงินที่แสดง

หมายเหตุ

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย

(75,583,653)

(88,035,128)

(75,583,653)

(88,035,128)

(650,000,000)

(975,000,000)

(650,000,000)

(975,000,000)

693,717,579

243,775,999

693,717,579

243,775,999

ชาระคืนเงินกูย้ มื

(481,180,795)

(138,340,795)

(481,180,795)

(138,340,795)

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(513,046,869)

(957,599,924)

(513,046,869)

(957,599,924)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

(76,176,803)

(41,780,065)

(76,176,803)

(41,780,065)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5

110,007,190
33,830,387

151,787,255
110,007,190

110,007,190
33,830,387

151,787,255
110,007,190

10

271,391,848

433,718,500

271,391,848

433,718,500

425,592,808

(15,660,374)

425,592,808

(15,660,374)

31,986,944

39,051,522

31,986,944

39,051,522

(139,533)
728,832,067

(1,214,055)
455,895,593

(139,533)
728,832,067

(1,214,055)
455,895,593

จ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื

100

25

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายชาระเป็ นเงินสดมีรายละเอียดดังนี้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซ้ื อทั้งหมดในระหว่างปี
หั ก - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
- ดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็ นเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2559
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18

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สํารอง
ส่ วนงานดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
คณะกรรมการได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 และ
มีที่อยูจ่ ดทะเบียนดังนี้
สํานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

102

สํานักงานสาขาตั้งอยูเ่ ลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลอุทยั อําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
13120 ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2557
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ครอบครัวภาสกรนที ซึ่ งถือหุ น้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา
ร้อยละ 46
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่ม
รายละเอียดของการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
2

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดย
สภาวิ ช าชี พ บัญชี ฯ (“สภาวิช าชี พ บัญชี ” ) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2229 ในเบื้องต้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ออกและปรั บปรุ ง ใหม่ขา้ งต้น สภาวิช าชี พบัญชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอื่นๆ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 29
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า

103

งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี
(ค) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
(ง)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงินที่ เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อสมมติและความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาํ คัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่เป็ นเหตุ
ให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งจํานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 11 การทดสอบการด้อยค่า เกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาํ คัญในการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย

104

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นมูลค่ า มี การทบทวนข้อมูลที่ ไ ม่ ส ามารถสั งเกตได้ และปรั บ ปรุ งการวัด มูลค่ า ที่ มีนัย สํา คัญ อย่า ง
สมํ่า เสมอ หากมี การใช้ขอ้ มูล จากบุ คคลที่ ส ามเพื่ อวัด มูลค่ า ยุติธรรม เช่ น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา
กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่ สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัด
ระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถกู จัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้




ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ ไม่สามารถ
สังเกตได้)

หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
3

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
งบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ยประกอบด้วยงบการเงิ นของบริ ษทั และส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ใน
การร่ วมค้า
การร่ วมค้ า
การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วม
การงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิ ร่วมกันในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันร่ วมกันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าบันทึกบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุน
การทํา รายการ ภายหลังการรั บรู ้ ร ายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่ งกําไรหรื อขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นของ
เงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
จนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการกับการร่ วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้
เสี ยในกิจการที่ถกู ลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่
เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
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(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ
สิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นที่ เ ป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ า งประเทศ ณ วัน ที่ ร ายงาน แปลงค่ า เป็ นสกุล เงิ น ที่ ใช้ใ น
การดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
เมื่ อหน่ วยงานต่ างประเทศถูกจําหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพี ยงบางส่ วนที่ ทาํ ให้สูญเสี ยการควบคุ มร่ วมกัน
ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็ นกําไรหรื อ
ขาดทุนโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกําไรขาดทุนจากการจําหน่ าย หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ ายเงินลงทุนในการร่ วมค้าเพียง
บางส่ วนโดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีการควบคุมร่ วมที่มีสาระสําคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่ วนที่
เกี่ยวข้องเป็ นกําไรหรื อขาดทุน
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชําระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ นลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกํา ไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื่ น และแสดงเป็ นรายการผลต่ า งจากอัตราแลกเปลี่ ย นในส่ ว นของผูถ้ ื อหุ ้น จนกว่า มี
การจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากสถาบันการเงิ น
ประเภทเผื่อเรี ยก และ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
(ง)

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ ยวกับการชําระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ

(จ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
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สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพ
หรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่ และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่
ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หัก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ ํา เป็ น
โดยประมาณในการขาย
(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
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เงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึ กบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุน ส่ วนการบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
(ช) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที่ เ กี่ ยวข้อ งกับการได้มาของสิ นทรั พ ย์ และต้นทุ นทางตรงอื่ นๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การจัดหาสิ นทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สําหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
ซึ่ งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
อุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน

รายงานประจำ�ปี 2559

26

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กํา ไรหรื อ ขาดทุ นจากการจํา หน่ า ยที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ คื อผลต่ า งระหว่ า งสิ่ งตอบแทนสุ ท ธิ ที่ไ ด้รั บ จาก
การจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อื่นในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่ เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่ า ตามบัญ ชี ข องรายการที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตาม
บัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น
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ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพ ย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
เครื่ องมือและเครื่ องใช้
ยานพาหนะ

5 - 20 ปี
5 - 30 ปี
10 - 15 ปี
5 - 15 ปี
5 ปี
5 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
27
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ซ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัดแสดงในราคาทุนหักค่ าตัดจําหน่ ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

110

ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จํา หน่ า ยรั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อขาดทุ น โดยวิ ธีเ ส้น ตรงซึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อ นรู ปแบบที่ ค าดว่ า จะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรั พย์น้ นั ตามระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนซึ่ งไม่ ร วมสิ ท ธิ ในการใช้เ ครื่ องหมายการค้า และสู ตรการผลิ ต โดยเริ่ มตัด จํา หน่ า ยสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มีต ัวตน
เมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปั จจุบนั และปี เปรี ยบเทียบ
แสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
สิ ทธิ ในการใช้ครื่ องหมายการค้า
สูตรการผลิต

10 ปี
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฌ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการ
ให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ขาดทุนจากการด้อยค่ ารับรู ้เมื่อมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ นที่ เคยรับรู ้ในงวดก่อน จะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่
รายงานว่ามี ข ้อบ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่ า หรื อไม่ ขาดทุ นจากการด้อ ยค่ า จะถูกกลับ รายการ หากมี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมี
การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกในราคาทุน
(ฎ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ฏ) ผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
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ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถกู คํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้น้ นั จัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบี้ ยจ่ ายของ
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกําไร
หรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่ จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ณ วันที่ให้สิทธิ แก่พนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆ ไปกับการเพิ่มขึ้นใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จํานวนที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจะ
ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงจํานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่แท้จริ งซึ่ งเข้าเงื่ อนไขการให้บริ การที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการ
ได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่ องตลาดทุน สําหรับคู่คา้ ซึ่ งให้สิทธิ และใช้สิทธิ ทนั ที รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันที
(ฐ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่ อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณ
การหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน
ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ฑ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ า
รายได้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สําคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความ
ไม่แน่นอนที่มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้
และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ ลกู ค้ า
กลุ่มบริ ษทั มีโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้า ลูกค้าจะได้รับรางวัลเป็ นสิ ทธิ ซึ่ งลูกค้าสามารถนํามาใช้เป็ นส่ วนลดค่าซื้ อ
สิ นค้าจากกลุ่มบริ ษทั มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อค้างรับจากการขายเริ่ มแรกจะต้องปั นส่ วนระหว่าง
สิ ทธิ ที่ลูกค้าได้รับและส่ วนประกอบอื่นๆ ของรายการขายนั้น การปั นส่ วนใช้วิธีการประมาณโดยอ้างอิงจากมูลค่า
ยุติธรรมของส่ วนลดค่าสิ นค้า ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมนี้ ประมาณโดยใช้มูลค่าส่ วนลดปรับปรุ งด้วยอัตราที่คาดว่าจะไม่ใช้
สิ ทธิ โดยรับรู ้เป็ นรายได้รอรับรู ้และจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ และกลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาภาระ
ผูกพันที่ ตกลงไว้ จํานวนที่ รับรู ้เป็ นรายได้ข้ ึ นอยู่กบั จํานวนสิ ทธิ ที่ลูกค้าได้ใช้ในการแลกเป็ นส่ วนลดค่าซื้ อสิ นค้า
ซึ่ งต้องสัมพันธ์กบั จํานวนรวมของสิ ทธิ ที่คาดว่าจะมีการใช้ นอกจากนี้ รายได้รอรับรู ้จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อ
มีความเป็ นไปได้วา่ ลูกค้าจะไม่มาใช้สิทธิ อีกต่อไป
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ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ฒ) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดี ยวกันบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิ ดขึ้ น ยกเว้น
ในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
(ณ) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่ า เช่ า ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ต้อ งนํา มารวมคํา นวณจํา นวนเงิ นขั้นตํ่า ที่ ต ้อ งจ่ า ยตามระยะเวลาที่ ค งเหลื อ ของสั ญ ญาเช่ า
เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
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การจาแนกประเภทสั ญญาเช่ า
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิ จารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมี สัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าและส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มลู ค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจํานวนที่ เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้ สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการ
เงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
(ด) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรง
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงิ นได้ข องงวดปั จจุ บนั ได้แ ก่ ภาษี ที่คาดว่า จะจ่ า ยชํา ระหรื อได้รั บชํา ระ โดยคํานวณจากกํา ไรหรื อขาดทุ น
ประจํา ปี ที่ ต้อ งเสี ย ภาษี โดยใช้อ ัต ราภาษี ที่ ป ระกาศใช้ หรื อ ที่ ค าดว่า มี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วัน ที่ ร ายงาน ตลอดจน
การปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น และจํา นวนที่ ใ ช้เ พื่ อ ความมุ่ ง หมายทางภาษี ภาษี เ งิ นได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะไม่ ถู ก รั บ รู ้ เ มื่ อ เกิ ด จาก
ผลแตกต่ างชั่วคราวต่ อไปนี้ การรั บรู ้ สินทรั พย์หรื อหนี้ สินในครั้ งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ ไ ม่ใช่ การรวมธุ รกิ จและ
รายการนั้นไม่มีผ ลกระทบต่ อกํา ไรขาดทุ นทางบัญชี หรื อ ทางภาษี และผลแตกต่ างที่ เกี่ ย วข้องกับเงิ นลงทุ นใน
การร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต ้อ งสะท้อนถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธีก ารที่
กลุ่ มบริ ษ ทั คาดว่า จะได้รั บประโยชน์จากสิ นทรั พ ย์หรื อจะจ่ ายชํา ระหนี้ สิ นตามมูลค่ า ตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
33
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกํา หนดมูล ค่ า ของภาษี เ งิ นได้ข องงวดปั จ จุ บัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญชี กลุ่ มบริ ษ ัทต้องคํา นึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้ น และมีดอกเบี้ ยที่ ตอ้ ง
ชําระ กลุ่ มบริ ษ ทั เชื่ อ ว่า ได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้ค ้างจ่ า ยเพี ย งพอสํา หรั บภาษี เงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้
อยู่บนพื้ นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุ การณ์ ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่ อกิ จการมี สิทธิ
ตามกฎหมายที่ จะนําสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และ
ภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พย์ภ าษี เ งิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่ อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้า งแน่ นอนว่ากํา ไรเพื่ อเสี ยภาษี ใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ต) กาไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับหุ ้นสามัญ กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของกลุ่มบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายระหว่างปี
(ถ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่ รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงาน) จะแสดงถึ งรายการที่ เกิ ดขึ้ นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึ งรายการที่ ได้รับการ
ปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
4

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หากบริ ษทั
มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญต่อบุคคลหรื อกิจการใน
การตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อบริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยู่ภายใต้
อิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั การร่ วมค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 สําหรับความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
สําคัญและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้
ชื่อกิจการ
นายตัน ภาสกรนที

นางอิง ภาสกรนที
บริ ษทั ไอ แอม กรี นที จํากัด
บริ ษทั กิน กับ ตัน จํากัด
บริ ษทั เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รอง
มาเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ตันบุญ จํากัด
บริ ษทั ตัน อิง แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ที.วาย. แมริ เอจ สตูดิโอ จํากัด
บริ ษทั ภาสกรนที จํากัด
บริ ษทั เวดดิ้ง บิสซิ เนส คอนซัลแท้นท์ จํากัด
บริ ษทั เสื อติดปี ก ครับ จํากัด
บริ ษทั กิน ร้อง ดื่ม จํากัด
บริ ษทั ตัน แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั อีซิลี่ จํากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง ลักษณะความสั มพันธ์
/สั ญชาติ
ไทย
บุคคลที่มีอาํ นาจและความรับผิดชอบในการ
วางแผน สัง่ การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ไทย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันและญาติสนิ ทของกรรมการของ
บริ ษทั เป็ นกรรมการ
ไทย
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ไทย
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
35

มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
ซื้ อ/ขายสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาที่ตกลงกัน

รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
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สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น
ผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
595,701
1,207
29,463

809,975
743
2,176

595,701
1,207
29,463

809,975
743
2,176

32,459
1,577
34,036

35,149
1,805
36,954

32,459
1,577
34,036

35,149
1,805
36,954

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ลูกหนี้การค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายงานประจำ�ปี 2559

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
40,668
44,113
40,668
44,113
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลูกหนีอ้ ื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
217
216
217
216
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
11,923
14,874
11,923
14,874

สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สั ญญาแต่ งตั้งผู้จัดจาหน่ ายสิ นค้ า
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแต่งตั้งกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั ไอ แอม กรี นที จํากัด)
ให้เ ป็ นผูจ้ ัด จํา หน่ า ยสิ น ค้า ให้กับ บริ ษ ทั สั ญญาฉบับ นี้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ ังแต่ ว นั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึ ง วัน ที่
30 มิถุนายน 2560
สั ญญาโอนสิ ทธิ ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาโอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้ากับการร่ วมค้า ภายใต้เงื่อนไข
ของสัญญา บริ ษทั ตกลงที่ จะโอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าบางอย่างของบริ ษทั ตามที่ ระบุไว้ในสัญญาให้
การร่ วมค้าใช้ในประเทศอินโดนี เซี ย ในการนี้ การร่ วมค้าตกลงที่ จะชําระค่าการโอนสิ ทธิ ดงั กล่าวให้กบั บริ ษทั
เป็ นจํานวนเงิน 3,000 เหรี ยญสหรัฐ สัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็ นระยะเวลา 10 ปี และเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาสามารถ
ต่ออายุได้อีก 10 ปี ตามเงื่ อนไขใหม่ที่ระบุไว้ในสัญญา หรื อสิ้ นสุ ดทันที ที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดการเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของ
การร่ วมค้า

37

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สั ญญาให้ สิทธิ ในการใช้ ทรั พย์ สินทางปั ญญา
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้สิทธิ ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญากับการร่ วมค้า ภายใต้เงื่อนไข
ของสัญญา บริ ษทั ตกลงที่ จะให้การร่ วมค้าใช้ทกั ษะความรู ้ วิทยาการทางเทคนิ คและสู ตรการผลิตบางอย่างของ
บริ ษทั ตามที่ ระบุไว้ในสัญญาในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศอินโดนี เซี ย ในการนี้ การร่ วมค้าตกลง
ที่จะชําระค่าสิ ทธิ ให้กบั บริ ษทั เป็ นจํานวนเงิ น 3,000 เหรี ยญสหรัฐต่อปี สัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้จนถึงหลังจาก
วันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของการร่ วมค้าเป็ นระยะเวลา 10 ปี และเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาสามารถต่ออายุได้อีก
10 ปี ตามเงื่อนไขใหม่ที่ระบุไว้ในสัญญา
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
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เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดใน
งบกระแสเงินสด

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
84
93
84
93
(12,080)
(10,857)
(12,080)
(10,857)
45,826
120,771
45,826
120,771
33,830

110,007

33,830

110,007

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นสกุลเงินบาท
6

ลูกหนีก้ ารค้ า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม

รายงานประจำ�ปี 2559

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
4
40,668
44,113
40,668
44,113
834,367
988,629
834,367
988,629
875,035
1,032,742
875,035
1,032,742
38

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
กิจการอืน่
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระน้อยกว่า 3 เดือน

รวม

40,668
40,668

44,113
44,113

40,668
40,668

44,113
44,113

834,367
834,367

988,610
19
988,629

834,367
834,367

988,610
19
988,629

875,035

1,032,742

875,035

1,032,742

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 45 วัน
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นสกุลเงินบาท

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
7

ลูกหนีอ้ นื่

กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจการอืน่
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินชดเชยค้างรับ
ส่ วนลดรับและเงินสนับสนุนค้างรับ
อากรขาเข้าระหว่างการขอคืน
อื่นๆ

122

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
4
217
216
217
216
16,262
7,686
3,453
2,480
29,881
30,098

รวม
8

23,854
3,286
49,332
5,480
81,952
82,168

16,262
7,686
3,453
2,480
29,881
30,098

23,854
3,286
49,332
5,480
81,952
82,168

สิ นค้ าคงเหลือ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

รายงานประจำ�ปี 2559

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
2229
2228
(พันบาท)
316,395
425,083
201,043
248,469
10,057
6,825
527,495
680,377
(13,504)
(3,660)
513,991
676,717

40

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
316,395
201,043
10,057
527,495
(13,504)
513,991

425,083
248,469
6,825
680,377
(3,660)
676,717

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่
คาดว่าจะได้รับ
- ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ
9

3,910,120

4,204,612

3,910,120

4,204,612

9,844
23,976
3,943,940

9,065
1,023
4,214,700

9,844
23,976
3,943,940

9,065
1,023
4,214,700

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
การร่ วมค้ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ชําระค่าหุน้ เพิ่มทุน
ส่ วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิ จากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

41

74,538
115,600

117,683
-

135,620
115,600

135,620
-

(95,738)
-

(48,732)
-

(156,400)

-

327
94,727

5,587
74,538

94,820

135,620

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

124

เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาร่ วมลงทุนกับบริ ษทั พีที อาทรี่ แปซิ ฟิค (“AP”) ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคล
ที่ จดั ตั้งขึ้ นในประเทศอินโดนี เซี ย เพื่อร่ วมลงทุนในบริ ษทั พี ที อิชิ ตัน อินโดนี เซี ย (“PTI”) ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้า
ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ในประเทศอินโดนีเซี ย และมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่มพร้อมดื่ม แบรนด์ “อิชิตนั ”
ในประเทศอินโดนีเซี ย โดยบริ ษทั และ AP เข้าลงทุนในการร่ วมค้าในอัตราส่ วนที่เท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของหุ น้ ที่
ออกและจําหน่ายได้ท้ งั หมดของการร่ วมค้า) ซึ่ งคิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนในส่ วนของบริ ษทั รวม 200,000 ล้านรู เปี ย
อินโดนีเซี ย (หรื อประมาณ 575 ล้านบาท) บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินทุนจัดตั้งบริ ษทั งวดแรกในอัตราร้อยละ 50 ของทุน
ที่เรี ยกชําระแล้วเป็ นจํานวนเงิน 50,000 ล้านรู เปี ยอินโดนี เซี ย หรื อเทียบเท่า 135.6 ล้านบาทและการร่ วมค้าดังกล่าว
จัดตั้งเสร็ จเมื่อวันที่ 25 พฤศจิ กายน 2557 เนื่ องจากตามสัญญาร่ วมลงทุนได้กาํ หนดให้ผลู ้ งทุนมีอาํ นาจควบคุม
ร่ วมกัน และมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงานดังกล่าวมากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์หรื อภาระผูกพัน
ในหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น ดังนั้นบริ ษทั จึงได้บนั ทึกบัญชี เงินลงทุนในการร่ วมค้าดังกล่าวตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ได้รับจดหมายจากการร่ วมค้าเรี ยกให้ชาํ ระเงินทุนจัดตั้งบริ ษทั เพิ่มอีกเป็ นจํานวนเงิน
40,000 ล้านรู เปี ยอินโดนี เซี ย หรื อเที ยบเท่า 115.6 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําไปซื้ อที่ ดินและเป็ นเงินทุน
หมุนเวียน บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
กับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้วเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2559
เนื่องจากยอดขายเครื่ องดื่ม แบรนด์ “อิชิตนั ” ในประเทศอินโดนี เซี ยไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์และประมาณไว้เบื้องต้น
อย่างมีนยั สําคัญ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่ามูลค่าของเงินลงทุนใน PTI อาจเกิดการด้อยค่า และได้ประเมินมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของเงินลงทุนใน PTI จากผลการประเมินดังกล่าว
และดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร บริ ษทั บันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่ าของเงิ นลงทุนใน PTI จํานวน 156.4 ล้านบาทใน
งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานประจำ�ปี 2559

50

50

50

502,440

50

271,240

ทุนชําระแล้ว
2559
2558

อินโดนีเซีย

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
2559
2558
(ร้ อยละ)

ผลิตและจําหน่าย
เครื่ องดื่ม

43

271,240

251,220
251,220

251,220
251,220

135,620
135,620

(156,400)
(156,400)

-

135,620
135,620

ราคาทุน
การด้อยค่า
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

502,440

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
สัดส่วนความ
เป็ นเจ้าของ
ทุนชําระแล้ว
ราคาทุน
2559
2558
2559
2558
2559
2558
(ร้ อยละ)
(พันบาท)

บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

การร่ วมค้ า
บริ ษทั พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย

บริ ษทั พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย
รวม

การร่ วมค้ า

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

74,538
74,538

94,820
94,820

135,620
135,620

ราคาทุน-สุทธิ
2559
2558

94,727
94,727

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2559
2558

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของการร่ วมค้าที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่ วมค้า การกระทบยอดรายการ
ระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ในกิจการนี้
บริ ษทั พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซี ย
2559
2558
(พันบาท)
18,408
19,665
(209,885)ก
(117,129)ก
(191,477)
(97,464)

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (ร้อยละ 100)
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กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนที่เป็ นของบริษทั (ถือหุ้นร้ อยละ 50)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
มูลค่ าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ถือหุ้นร้ อยละ 50)
หมายเหตุ
ก. รวมรายการค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายงานประจำ�ปี 2559
44

(95,738)

(48,732)

271,202ข
69,565
(151,312)
189,455

236,706ข
3,386
(91,016)
149,076

94,727

74,538

591
239,117

277
214,669

10

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

73,756
73,756
73,756

431,698
431,698

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

431,698
-

ที่ดิน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,196,779
12,587
151,789
(13)
2,361,142

1,935,102
20,268
241,409
-

อาคาร
และ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

45

5,026,730
46,400
30,033
5,103,163

3,919,962
5,697
1,101,071
-

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์
โรงงาน
เครื่ องมือ
และ
เครื่ องใช้

88,266
38,479
4,189
(18)
130,916
15,851
19,883
(129)
166,521

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน
(พันบาท)
56,459
2,245
9,045
(462)
67,287
1,814
854
(112)
69,843

19,690
980
(3,075)
17,595

4,374
13,785
1,531
-

ยานพาหนะ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

64,650
193,760
(202,559)
55,851

1,068,651
353,244
(1,357,245)
-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

8,011,506
271,392
(3,329)
8,279,569

7,578,268
433,718
(480)

รวม

รายงานประจำ�ปี 2559
61,493

431,698

431,698

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

57,787

65,199

(12,263)
(3,706)
(15,969)

-

431,698

(8,557)
(3,706)
-

-

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ดิน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,926,536

1,883,052

1,736,691

(313,727)
(120,883)
4
(434,606)

(198,411)
(115,316)
-

อาคาร
และ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

46

3,901,882

4,172,625

3,400,923

(854,105)
(347,176)
(1,201,281)

(519,039)
(335,066)
-

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์
โรงงาน

30,721

37,952

35,893

(29,335)
(9,867)
80
(39,122)

(20,566)
(9,169)
400

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน
(พันบาท)

83,519

75,527

54,563

(55,389)
(27,699)
86
(83,002)

(33,703)
(21,694)
8

เครื่ องมือ
และ
เครื่ องใช้

11,533

14,137

1,563

(5,553)
(3,583)
3,074
(6,062)

(2,811)
(2,742)
-

ยานพาหนะ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
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55,851

64,650

1,068,651

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

6,499,527

6,741,134

6,795,181

(1,270,372)
(512,914)
3,244
(1,780,042)

(783,087)
(487,693)
408

รวม

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิด ค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวน 34 ล้านบาท (2558: 14 ล้ านบาท)
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้จดจํานอง/จํานําทรั พย์สินของบริ ษทั มูลค่ าตามบัญชี สุทธิ จาํ นวนประมาณ
3,603.3 ล้านบาท (2558: 3,912.7 ล้ านบาท) เป็ นหลักประกันเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นตามที่ อธิ บายไว้ใ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
สิ นทรั พย์ ระหว่ างการก่ อสร้ างและติดตั้ง
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สิ นทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวนเงินรวม 55.9 ล้านบาท (2558: 64.7
ล้ านบาท) ส่ วนใหญ่เป็ นต้นทุนค่าก่อสร้างขยายอาคารโรงงาน และต้นทุนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ โรงงาน รวมทั้ง
ต้นทุนการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างขยายอาคารโรงงานได้บนั ทึ กเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนสิ นทรัพย์จาํ นวน
0.1 ล้านบาท (2558: 1.2 ล้ านบาท) มีอตั ราดอกเบี้ยที่รับรู ้ระหว่างร้อยละ 2.98 ต่อปี (2558: ร้ อยละ 3.32 ถึงร้ อยละ
3.54 ต่ อปี )

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
11

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ ทธิ ในการใช้
ลิขสิ ทธิ์
เครื่ องหมาย
ซอฟต์แวร์
การค้า
สูตรการผลิต
รวม
(พันบาท)
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้
เครื่ องหมายการค้า
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้
เครื่ องหมายการค้า
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าตัดจาหน่ ายและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนจากขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559

รายงานประจำ�ปี 2559

3,433
2,660

158,878
-

9,346
-

171,657
2,660

6,093
8

35,047
(9,346)
184,579
-

9,346
-

35,047
(9,346)
200,018
8

(197)
5,904

2,337
186,916

9,346

2,337
(197)
202,166

(972)
(474)
-

(84,112)
9,346

-

(85,084)
(474)
9,346

(1,446)

(35,047)
(109,813)

-

(35,047)
(111,259)

48

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนจากขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ ทธิ ในการใช้
ลิขสิ ทธิ์
เครื่ องหมาย
ซอฟต์แวร์
การค้า
สูตรการผลิต
รวม
(พันบาท)
(555)
(555)
(40,175)
(40,175)
(2,001)

(2,337)
(152,325)

-

(2,337)
(154,326)

2,461
4,647
3,903

74,766
74,766
34,591

9,346
9,346
9,346

86,573
88,759
47,840

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาซื้ อขายสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่พร้อมสู ตร
การผลิ ตเครื่ องดื่ มนํ้าผลไม้จากบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นจํานวนเงิ นรวม 224.3 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย
ค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในการผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่มนํ้าผลไม้ในประเทศต่างๆ 16 ประเทศ
ทัว่ โลกตามราคาที่ กาํ หนดไว้ในสัญญาเป็ นจํานวนเงินรวม 215.0 ล้านบาท และค่าสู ตรการผลิตเครื่ องดื่มนํ้าผลไม้
ดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 9.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมาย
การค้าและค่าสู ตรการผลิตดังกล่าวแล้วเป็ นจํานวนเงินรวม 205.6 ล้านบาท ในการนี้ บริ ษทั ได้รับการจดทะเบียน
โอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในบางประเทศและสู ตรการผลิตแล้วเป็ นจํานวนเงินรวม 168.2 ล้านบาท
โดยบันทึ กไว้ในบัญชี “สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน” ส่ วนค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในประเทศที่ อยู่ระหว่าง
การจดทะเบียนโอนสิ ทธิ ส่วนที่เหลือเป็ นจํานวนเงินรวม 37.4 ล้านบาท บริ ษทั ได้บนั ทึกไว้ในบัญชี “เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า” และจะโอนเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อได้รับการโอนสิ ทธิ ในภายหลัง

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนําสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ไปจัดจําหน่ายในต่างประเทศ
ยกเว้นการจัดจําหน่ายในประเทศไทย และไม่สามารถประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจาก
การใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในต่างประเทศได้อย่างน่าเชื่ อถือ ยกเว้นการใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในประเทศไทย
ดังนั้นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จึงได้พิจารณาตั้งสํารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ในต่างประเทศในบัญชี “สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน” เป็ นจํานวนเงิน 84.1 ล้านบาท และบัญชี “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ
ในการใช้เครื่ องหมายการค้า” เป็ นจํานวนเงิน 37.4 ล้านบาท รวมเป็ นเงินจํานวน 121.5 ล้านบาท
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ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้รับการจดทะเบี ยนโอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า ในต่างประเทศเพิ่มขึ้ นเป็ น
จํานวนเงินรวม 35.0 ล้านบาท และได้โอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า ดังกล่าวรวมถึงสํารองผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าที่เกี่ ยวข้องจากบัญชี “เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า” ไปยังบัญชี “สิ นทรัพย์
ไม่ มี ต ัว ตน” นอกจากนี้ บริ ษัท ถู ก กรมทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของประเทศไต้ห วัน สั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ ใ นการใช้
เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในประเทศไต้หวันที่ บริ ษทั ได้รับการจดทะเบียนโอนสิ ทธิ แล้วในปี 2557 ซึ่ งมีมูลค่าเป็ น
จํานวนเงิน 9.3 ล้านบาท บริ ษทั จึงได้ตดั จําหน่ายสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า ในประเทศไต้หวันออกจากบัญชี
“สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน” อย่างไรก็ตามบริ ษทั ผูข้ ายสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าให้กบั บริ ษทั ยินยอมรับผิดชอบ
การถูกสัง่ เพิกถอนสิ ทธิ ดงั กล่าวโดยการคืนเงินค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในประเทศไต้หวันให้กบั
บริ ษทั ทั้งจํานวน บริ ษทั จึงกลับรายการสํารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องจํานวนเงิน 9.3 ล้านบาท ในปี 2558
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้รับการจดทะเบียนโอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า ในต่างประเทศแห่ งหนึ่ งเพิ่ม
เป็ นจํานวนเงินรวม 2.3 ล้านบาท และได้โอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าดังกล่าวรวมถึงสํารองผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าที่ เกี่ ยวข้องจากบัญชี “เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า” ไปยังบัญชี “สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน” นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในต่างประเทศเพิ่มเติมเป็ นจํานวน
9.3 ล้านบาท และได้ต้ งั สํารองผลขาดทุนจากการด้อ ยค่า เพิ่มขึ้ นเป็ นจํา นวนเงินเดีย วกัน ค่า สิ ทธิ ด งั กล่า วยังอยู่
ระหว่างการจดทะเบียนโอนสิ ทธิ บริ ษทั จึงได้บนั ทึกไว้ในบัญชี “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมาย
การค้า” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนโอนสิ ทธิ และ
สํารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมอยู่ในบัญชี “เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมาย
การค้า” มีจาํ นวนเงิน 9.3 ล้านบาท (2558: 2.3 ล้ านบาท)
การทดสอบการด้ อยค่ าสาหรั บสิ ทธิ ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ าไบเล่ ในประเทศไทย
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในประเทศไทยคํานวณจากมูลค่าจากการใช้ โดยการ
คิดลดกระแสเงินสดหลังคํานึ งภาษีเงินได้ที่จะประหยัดได้จากการใช้สิทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าแทนการจ่าย
ชําระค่าสิ ทธิ ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ ได้แก่ อัตราการเติบโตของรายได้ อัตราค่าสิ ทธิ
อัตราภาษีและอัตราคิดลด
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กระแสเงิ นสดหลังคํานึ งภาษี เงิ นได้ที่จะประหยัดได้คาํ นวณจากประมาณการรายได้ที่จะได้รับจากการจําหน่ าย
เครื่ องดื่ มนํ้าผลไม้ไบเล่ ปรั บ ปรุ งด้วยค่ า สิ ท ธิ และภาษี ที่ ตอ้ งชํา ระ ในการประมาณการรายได้ ผูบ้ ริ หารใช้การ
คาดการณ์อตั ราการเติ บโตรวมถึงประมาณการยอดขายและราคาขายสําหรับระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า อัตราค่าสิ ทธิ
ประเมินจากข้อมูลอัตราค่าสิ ทธิ ของเครื่ องดื่มชนิดอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ อัตราคิดลดคํานวณจากต้นทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักของเงินทุน (WACC) โดยไม่มีการเติบโตหลังช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal growth)
ทั้งนี้ จากการทดสอบการด้อยค่า พบว่าประมาณการมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี เป็ น
จํานวนเงิน 40.2 ล้านบาท ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงได้พิจารณาตั้งสํารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับสิ ทธิ ในการใช้
เครื่ องหมายการค้าในประเทศไทยในบัญชี “สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน” เป็ นจํานวนเงิน 40.2 ล้านบาท
12

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ณ วันที่ 1
ณ วันที่ 31
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ธันวาคม 2559
มกราคม 2559
(พันบาท)
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
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529

1,693

-

2,222

467
16,981
4,516
22,493

1,402
4,577
31,280
696
39,648

-

1,869
21,558
31,280
5,212
62,141

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 1
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ธันวาคม 2558
มกราคม 2558
(พันบาท)
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป
รวม

134

13

862

(333)

-

529

7,477
15,144
2,192
33,812
59,487

(7,010)
1,837
869
(33,812)
(38,449)

1,455
1,455

467
16,981
4,516
22,493

หนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
ส่ วนที่หมุนเวียน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินจากการทําทรัสต์รีซีท
- ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
รวมเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2559

400,000

120,000

400,000

120,000

313,717
713,717

120,000

313,717
713,717

120,000
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- ส่ วนที่มีหลักประกัน
รวมส่ วนที่หมุนเวียน

524,021
1,237,738

456,181
576,181

524,021
1,237,738

456,181
576,181

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่ วนที่มีหลักประกัน
รวมส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน

1,042,736
1,042,736

1,491,756
1,491,756

1,042,736
1,042,736

1,491,756
1,491,756

รวม

2,280,474

2,067,937

2,280,474

2,067,937

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดงั นี้

ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดหลังจากหนึ่ งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
1,237,738
576,181
1,237,738
576,181
1,042,736
1,491,756
1,042,736
1,491,756
2,280,474
2,067,937
2,280,474
2,067,937

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2229 และ 2558 เป็ นสกุลเงินบาท
หนี้ สินจากการทําทรัสต์รีซีทซึ่ งบริ ษทั ได้ออกเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่สั่งเข้ามาโดยใช้เครดิตของสถาบันการเงิ น
ดังนั้นบริ ษทั จึงมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินสําหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่ วนที่ มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์
ดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

136

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
10
3,603,263
3,912,743
3,603,263
3,912,743
3,603,263
3,912,743
3,603,263
3,912,743

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสญ
ั ญาเงินกูท้ ี่มีหลักประกันที่สาํ คัญกับสถาบันการเงินดังนี้
สถาบันการเงินแห่ งที่หนึ่ง

สัญญา
เงินกูย้ ืม

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 4
เมษายน 2555
และบันทึก
ข้อตกลงต่อท้าย
สัญญากูย้ ืมเงิน
ลงวันที่ 1
สิ งหาคม 2557

972.0 ล้านบาท

400.0 ล้านบาท
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อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

กําหนดการ
จ่ายชําระคืน

อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เริ่ ม
เบิกเงินกูถ้ ึงวันที่ 31
ธันวาคม 2555 เท่ากับ
ร้อยละ 4 ต่อปี และ
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2556 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2558
เท่ากับ MLR ลบ
ร้อยละ 2.37 ต่อปี
หลังจากนั้น MLR
ลบร้อยละ 2.12 ต่อปี

ทุกเดือน
เป็ นระยะเวลา 3 ปี
เริ่ มชําระงวดแรก
เดือนพฤษภาคม
2561

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สัญญา
เงินกูย้ ืม

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ฉบับที่ 2
ลงวันที่ 14
ตุลาคม 2557

600.0 ล้านบาท

224.7 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
BIBOR ประเภท
6 เดือนบวกร้อยละ
1.25 ต่อปี

กําหนดการ
จ่ายชําระคืน
ทุกเดือน
เป็ นระยะเวลา 7 ปี
เริ่ มชําระงวดแรก
เดือนกรกฎาคม
2559

เพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ต้องจํานอง/จํานําที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ของโรงงาน โดยบริ ษทั ได้นาํ สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ไปจดจํานองตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา เพื่อเป็ นหลักประกัน
หนี้สินและภาระผูกพันของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าว บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขบางประการเกี่ ยวกับการรั กษาอัตราส่ วน
ทางการเงิ น และเงื่ อ นไขอื่ นตามที่ ร ะบุ ไ ว้ในสัญ ญา เช่ น นายตัน ภาสกรนที แ ละครอบครั วต้องรั กษาสัด ส่ ว น
การถือหุ ้นในบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบี ยน และผูก้ ตู้ อ้ งไม่ให้เงิ นกูย้ ืมแก่ กรรมการหรื อบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องหรื อผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
สถาบันการเงินแห่ งที่สอง

สัญญา
เงินกูย้ ืม

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2556
และบันทึก
ข้อตกลงต่อท้าย
สัญญากูย้ ืมเงิน
ลงวันที่ 26
สิ งหาคม 2557

1,000.0 ล้านบาท

700.0 ล้านบาท
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อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

กําหนดการ
จ่ายชําระคืน

อัตราดอกเบี้ยปี ที่ 1 ถึง
ปี ที่ 2 เท่ากับ MLR
ลบร้อยละ 2.625 ต่อปี
หลังจากนั้นจะเป็ น
MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี

ทุกเดือน
เป็ นระยะเวลา 7 ปี
เริ่ มชําระงวดแรก
เดือนมกราคม
2559

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ต้องจํานอง/จํานําที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ของโรงงาน โดยบริ ษทั ได้นาํ สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ไปจดจํานองตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา เพื่อเป็ นหลักประกัน
หนี้สินและภาระผูกพันของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าว บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขบางประการเกี่ ยวกับการรั กษาอัตราส่ วน
ทางการเงิ นและเงื่ อนไขอื่ นตามที่ ร ะบุ ไ ว้ในสัญญา เช่ น นายตัน ภาสกรนที แ ละครอบครั วต้องรั กษาสัด ส่ วน
การถือหุ น้ ในบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และผูก้ ตู้ กลงไม่ขายจําหน่ ายจ่ายโอนสิ นทรัพย์ของ
ผูก้ เู้ กินกว่าร้อยละ 5 ของสิ นทรัพย์สุทธิ เป็ นต้น
สถาบันการเงินแห่ งที่สาม
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สัญญา
เงินกูย้ ืม

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 20
สิ งหาคม 2555

770.0 ล้านบาท

242.1 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
BIBOR ประเภท
6 เดือนบวกร้อยละ
1.25 ต่อปี

กําหนดการ
จ่ายชําระคืน
ทุกไตรมาส
เป็ นระยะเวลา 5 ปี
เริ่ มชําระงวดแรก
เดือนกุมภาพันธ์
2557

เพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ต้องจํานอง/จํานําที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ของโรงงาน โดยบริ ษทั ได้นาํ ที่ดินของบริ ษทั เข้าทําสัญญาจํานองที่ดินเป็ นประกันลําดับสอง เพื่อเป็ นหลักประกัน
หนี้สินบางส่ วนในวงเงิน 20 ล้านบาท
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าว บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่น
ตามที่ ระบุ ไว้ในสัญญา เช่ น การธํารงไว้ซ่ ึ งการดํารงอยู่ของกิ จการของผูก้ ู้ ตลอดจนสิ ทธิ เอกสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ทาง
การตลาด เป็ นต้น

รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2229 และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2558
(อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละต่ อปี )
2.40 - 2.98
2.40
2.97 - 5.00
3.01 - 4.73

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงินสินเชื่อที่ยงั ไม่ ได้ เบิกใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2229 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อที่ยงั ไม่ได้เบิ กใช้เป็ นจํานวนเงิน 936.2 ล้านบาท (2558: 1,212.5
ล้ านบาท)
14

เจ้ าหนีก้ ารค้ า

กิจการอื่น
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
2229
2228
(พันบาท)
256,709
387,088
256,709
387,088

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
256,709
256,709

387,088
387,088

เจ้าหนี้การค้าทั้งหมดของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นสกุลเงินบาท
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
15

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสาหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกาไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี
ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้

26,060
26,060

22,580
22,580

26,060
26,060

22,580
22,580

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)

3,480
3,480

4,345
4,345

3,480
3,480

4,345
4,345

-

7,274

-

7,274

9,276

9,276

9,276

9,276

บริ ษทั จัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ของบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงจากอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และความเสี่ ยงจากอัตราการหมุนเวียนของ
พนักงาน
58

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันที่ไม่ได้จดั ให้มี
กองทุน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน

26,060
26,060

22,580
22,580

26,060
26,060

22,580
22,580
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกาไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

22,580

10,961

22,580

10,961

2,780
700
3,480

3,858
487
4,345

2,780
700
3,480

3,858
487
4,345

-

7,274
7,274

-

7,274
7,274

26,060

22,580

26,060

22,580

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
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สมมติฐานประชากรและสมมติฐาน
ทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

-

2,216
5,058
7,274

-

2,216
5,058
7,274

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน ได้แก่

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(ร้ อยละ)
3.1
3.1
3.1
3.1
8-10
8-10
8-10
8-10

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ น 17 ปี (2558: 17 ปี )

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ ละข้อสมมติ ที่เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
เพิ่มขึ้น
(2,019)

ลดลง
2,352

เพิ่มขึ้น
(2,019)

ลดลง
2,352

2,474

(2,172)

2,474

(2,172)

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
เพิ่มขึ้น
(1,873)

ลดลง
2,176

เพิ่มขึ้น
(1,873)

ลดลง
2,176

2,048

(1,809)

2,048

(1,809)

แม้ว่า การวิ เคราะห์ น้ ี ไ ม่ไ ด้ค าํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่ คาดหวังภายใต้โ ครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

61

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
16

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

144

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่าหุน้
2559
2558
ต่อหุน้
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(บาท)
(พันหุ้ น / พันบาท)

1

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ น้ สู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ คือ มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้
ของพนักงานและคู่คา้ ณ วันที่ ให้สิทธิ โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุ น้ ที่กาํ หนดไว้และสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่าย
และบันทึกค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง พร้อมๆไปกับรับรู ้การเพิ่มขึ้ นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
62
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
17

สารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรื อ กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติ แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่ าหน่ วยงานต่ างประเทศ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นประกอบด้วยผลต่าง
การแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

18

ส่ วนงานดาเนินงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
ผูบ้ ริ หารเห็นว่าบริ ษทั ดําเนิ นกิ จการหลักในส่ วนงานธุ รกิ จเดี ยวคื อ ธุ รกิ จเครื่ องดื่ ม ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึ งพิ จารณาว่า
บริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานภูมิศาสตร์
ผูบ้ ริ หารเห็นว่าบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จส่ วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 98 ในประเทศไทย ไม่มีรายได้จากต่างประเทศ หรื อ
สิ นทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสําคัญ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่ งของบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 4,986 ล้านบาท (2558: 5,459 ล้ านบาท)
จากรายได้รวมของบริ ษทั
19

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

146
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
อื่นๆ
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
หมายเหตุ 2229
2228
(พันบาท)
185,386
191,861
15
3,480
4,345
4,047
3,505
22,256
20,622
215,169
220,333

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
185,386
3,480
4,047
22,256
215,169

191,861
4,345
3,505
20,622
220,333

โครงการสมทบเงินที่ กาหนดไว้
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ น
สมาชิกของกองทุน โดยบริ ษทั และพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราระหว่างร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
ของพนักงานทุ กเดื อน กองทุ นสํา รองเลี้ ย งชี พ นี้ ไ ด้จดทะเบี ย นเป็ นกองทุ นสํา รองเลี้ ย งชี พ ตามข้อกํา หนดของ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุ ญาต
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
20

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
รวมอยู่ในต้ นทุนขาย
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าขนส่ งและค่าเดินทาง
อื่นๆ
รวม
รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าแรกเข้าและค่าบริ การอื่น
ค่าขนส่ งและค่าเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการส่ งออก
รวม

108,688
2,772,802
499,199
182,871
124,120
36,291
219,969
3,943,940

(14,721)
3,186,700
474,164
216,935
125,529
43,874
182,219
4,214,700

108,688
2,772,802
499,199
182,871
124,120
36,291
219,969
3,943,940

(14,721)
3,186,700
474,164
216,935
125,529
43,874
182,219
4,214,700

656,737
32,367
18,405
7,395
714,904

939,253
20,846
33,791
25,459
1,019,349

656,737
32,367
18,405
7,395
714,904

939,253
20,846
33,791
25,459
1,019,349
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่า
ค่าการศึกษา กีฬาและกุศลสาธารณะ
อื่นๆ
รวม

148

21

9, 11

49,521
90,350
14,270
5,676
4,055
38,760
202,632

(9,346)
94,317
14,004
5,476
1,385
25,075
130,911

205,921
90,350
14,270
5,676
4,055
38,760
359,032

(9,346)
94,317
14,004
5,476
1,385
25,075
130,911

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
ดอกเบี้ยจ่ าย
สถาบันการเงิน
รวมดอกเบีย้ จ่ าย
ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ
รวม
หั ก จํานวนที่รวมอยู่ในต้นทุนของ
สิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
- ส่ วนที่บนั ทึกเป็ นต้นทุน
ของสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
สุ ทธิ
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10

74,897
74,897
700
75,597

87,229
87,229
487
87,716

74,897
74,897
700
75,597

87,229
87,229
487
87,716

(139)
75,458

(1,214)
86,502

(139)
75,458

(1,214)
86,502

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
22

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ขาดทุนทางภาษียกไป
12
รวม

328
328

5,381
5,381

328
328

5,381
5,381

(39,648)
(39,648)
(39,320)

4,637
33,812
38,449
43,830

(39,648)
(39,648)
(39,320)

4,637
33,812
38,449
43,830

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

12

-

(1,455)
(1,455)

-

(1,455)
(1,455)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง

150

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนในเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่เดิมรับรู ้ไว้สูงไป
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
2229
2228
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(พันบาท)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
329,161
856,572
20
65,832
20
171,314
(12,132)
9,747
(89,795)
(142,478)
3,779
3,806
(7,004)
(258)
1,699
(12)
(39,320)
5
43,830

2229

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่เดิมรับรู ้ไว้สูงไป
รวม
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อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(15)

68

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
268,499
53,700
(89,795)
3,779
(7,004)
(39,320)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

5

2228
(พันบาท)
905,304
181,061
(142,478)
3,806
(258)
1,699
43,830

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 เป็ นต้นไป
23

สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุ มตั ิให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ ยวกับการผลิตนํ้าพืช ผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึ ก
ซึ่ งพอสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ได้รับยกเว้นการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
(ค) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 สําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม มีกาํ หนดเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่สิ้นสุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ตามข้อ (ข)
(ง)

ได้รับยกเว้นการเสี ยภาษี อากรขาเข้าที่ ตอ้ งจ่ ายชําระสําหรั บวัตถุดิบ และวัสดุ จาํ เป็ นที่ ตอ้ งใช้ในการผลิ ต
เพื่อการส่ งออก เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่นาํ เข้าครั้งแรก

(จ)

ได้รับยกเว้นการเสี ยภาษีอากรขาเข้าที่ตอ้ งจ่ายชําระสําหรับสิ นค้าที่นาํ เข้ามาเพื่อส่ งกลับออกไปเป็ นระยะเวลา
1 ปี นับแต่วนั ที่นาํ เข้าครั้งแรก และ

(ฉ) ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไปรวมคํา นวณเป็ นรายได้เ พื่ อการเสี ย ภาษี เ งิ นได้นิติ บุค คลตลอดระยะเวลาที่ บริ ษ ัทได้รั บ การส่ งเสริ ม
การลงทุน
เนื่องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่ระบุไว้ใน
บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
69
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี้

ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวม

152
24

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
กิจการที่
กิจการที่ไม่
กิจการที่
กิจการที่ไม่
ได้รับการ
ได้รับ
ได้รับการ
ได้รับ
ส่ งเสริ ม
การส่ งเสริ ม
รวม
ส่ งเสริ ม
การส่ งเสริ ม
รวม
(พันบาท)
3,014,918
2,216,695
5,231,613
3,685,786
2,484,354
6,170,140
65,854
40,802
106,656
49,861
119,576
169,437
3,080,772
2,257,497
5,338,269
3,735,647
2,603,930
6,339,577

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ส่ วนที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี แสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
กาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษทั (ขั้นพืน้ ฐาน)
จานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ ายแล้ ว
(ขั้นพืน้ ฐาน)
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

รายงานประจำ�ปี 2559

368,481

812,742

307,819

861,474

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

0.28

0.63

0.24

0.66

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
25

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรร
กําไรเป็ นเงินปั นผลประจําปี 2557 ในอัตราหุ น้ ละ 1.0 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,300 ล้านบาท ซึ่ งรวมเงินปั นผล
ระหว่างกาลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ แล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ น้ ละ 0.5 บาท เป็ นจํานวนเงิน 650 ล้านบาท
ดังนั้นส่ วนที่เหลือในอัตราหุน้ ละ 0.5 บาท เป็ นจํานวนเงิน 650 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ในการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 13 สิ งหาคม 2228 ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ การจัดสรรกํา ไรเป็ น
เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.22 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 322 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 11 กันยายน 2558
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรร
กําไรเป็ นเงินปั นผลประจําปี 2558 ในอัตราหุ น้ ละ 0.50 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 650 ล้านบาท ซึ่ งรวมเงินปั นผล
ระหว่างกาลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ แล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ในอัตราหุ น้ ละ 0.25 บาท เป็ นจํานวนเงิน 325 ล้านบาท
ดังนั้นส่ วนที่เหลือในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ นจํานวนเงิน 325 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ในการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 10 สิ งหาคม 2229 ที่ ประชุ มมี มติ อ นุ มตั ิ การจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.22 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 322 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 9 กันยายน 2559

26

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนิ นธุ รกิ จตามปกติ จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมื อ
ทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาํ คัญของธุรกิจของบริ ษทั บริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับ
ความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ ยง
ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความสมดุล
ระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
71
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงิ นทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งบริ ษทั พิ จารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิ จกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น อีกทั้งยังกํากับดูแล
ระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย

154

ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย หมายถึงความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ย
ในตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของบริ ษทั บริ ษทั มี ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย
ที่เกิดจากเงินกูย้ ืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13) บริ ษทั ได้จดั การความเสี่ ยงดังกล่าวโดยพิจารณาสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ งของหนี้ สินทางการเงิ นที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ ครบกําหนดชําระ
มีดงั นี้

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

ปี 2559
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน MLR ลบร้อยละ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
2 และ BIBOR
ประเภท 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.25

รายงานประจำ�ปี 2559

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
รวม
(พันบาท)

713,717

-

-

713,717

524,021

-

-

524,021

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
รวม
(พันบาท)

ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน MLR ลบร้อยละ
2 และ MLR
ลบร้อยละ 2.12
และ BIBOR
ประเภท 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.25
รวม
1,237,738

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

1,042,736
1,042,736

-

1,042,736
2,280,474

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
รวม
(พันบาท)

ปี 2558
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด
120,000
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน MLR ลบร้อยละ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 2.625 และ BIBOR
ประเภท 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.25 456,181

-

-

120,000

-

-

456,181

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

156

ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน MLR ลบร้อยละ
2.625 และ MLR
ลบร้อยละ 2 และ
MLR ลบร้อยละ
2.12 และ BIBOR
ประเภท 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.25
รวม

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
รวม
(พันบาท)

576,181

1,491,756
1,491,756

-

1,491,756
2,067,937

ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีนอ้ ย
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากเงินตราต่างประเทศที่เป็ น
สาระสําคัญ

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
เงินเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
เจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินเยน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินรูเปี ยอินโดนีเซีย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินยูโร
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มคี วามเสี่ ยง

14,253
(13,164)
1,089

(10,773)
(10,773)

14,253
(13,164)
1,089

(10,773)
(10,773)

(169)
(169)

(31,681)
(31,681)

(169)
(169)

(31,681)
(31,681)

-

(3,455)
(3,455)

-

(3,455)
(3,455)

385,678
385,678

-

385,678
385,678

-

386,598

(45,909)

386,598

(45,909)

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ คื อความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้ แก่บริ ษทั ตามเงื่ อนไขที่ตกลงไว้
เมื่อครบกําหนด

75

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้า นสิ นเชื่ อเพื่ อควบคุ มความเสี่ ย งทางด้า นสิ นเชื่ อ ดังกล่ า วอย่า งสมํ่า เสมอ
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิ นของลูกค้าทุกรายที่ ขอวงเงิ นสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่ รายงานไม่พบว่ามี
ความเสี่ ยงจากสิ นเชื่ อที่ เป็ นนัย สําคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์
ทางการเงิ นแต่ ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่าจะเกิ ดผลเสี ยหายที่ มี
สาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
บริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

158
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับ อัต ราดอกเบี้ ย ในตลาด ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั เชื่ อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่ า ตามบัญ ชี
ของเครื่ องมือทางการเงินของบริ ษทั ไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
27

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สั ญญาที่ ยังไม่ ได้ รับรู้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

รายงานประจำ�ปี 2559

480,263
480,263

-

480,263
480,263

-

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงานที่ยกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

8,391
6,046
14,437

6,652
2,699
9,351

8,391
6,046
14,437

6,652
2,699
9,351

บริ ษทั มีสัญญาเช่ าหลายฉบับกับบริ ษทั ในประเทศบางแห่ ง ซึ่ งครอบคลุมการเช่าอาคารสํานักงานพร้อมสิ่ งอํานวย
ความสะดวกและอื่นๆ โดยมีระยะเวลา 2 ปี ถึง 4 ปี ซึ่ งจะสิ้ นสุ ดในระหว่างปี 2560 ถึง 2562
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2229
2228
2229
2228
(พันบาท)
ภาระผูกพันอื่นๆ
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้
คําสัง่ ซื้ อที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อวัสดุตกลงแล้ว
รวม

2,372
443,679
446,051

1,357
28,697
30,054

2,372
443,679
446,051

1,357
28,697
30,054

หนังสือค้าประกัน
บริ ษทั มี ภาระผูกพันจากการที่ สถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งออกหนังสื อคํ้าประกันบริ ษ ทั ต่ อรั ฐวิสาหกิ จแห่ งหนึ่ งเป็ น
จํานวนเงิน 5.8 ล้านบาท (2558: 5.8 ล้ านบาท)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสญ
ั ญาที่สาํ คัญกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
สั ญญาซื ้อขายวัตถุดิบสาหรั บผลิตบรรจุภัณฑ์
บริ ษทั มี สัญญาซื้ อขายวัตถุดิบสําหรั บผลิ ตบรรจุภณ
ั ฑ์กบั บริ ษทั ในประเทศหลายแห่ ง ภายใต้เงื่ อนไขของสัญญา
บริ ษทั ตกลงที่จะซื้ อวัตถุดิบสําหรับผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ตามปริ มาณที่บริ ษทั กําหนดในแต่ละครั้งและตามราคาที่ระบุไว้
ในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา

160

สั ญญาแต่ งตั้งผู้จัดจาหน่ ายสิ นค้ า
บริ ษทั มีสญ
ั ญาแต่งตั้งผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้าสามฉบับกับบริ ษทั ในประเทศสองแห่ งและบริ ษทั ในต่างประเทศอีกหนึ่ งแห่ ง
ภายใต้เงื่ อนไขของสัญญา บริ ษทั ตกลงที่ จะชําระค่าจัดจําหน่ ายสิ นค้าตามอัตราที่ กาํ หนดในสัญญา สัญญาฉบับที่
หนึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 และสามารถต่ออายุสัญญาได้โดย
อัตโนมัติครั้ งละ 3 ปี จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดื อนก่ อนวันสิ้ นสุ ดสัญญา
สัญญาฉบับที่สองมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และสัญญาฉบับที่สามมีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
สั ญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ
บริ ษทั มีสัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติกบั บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ตกลงที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2554
ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 และสามารถต่ ออายุสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 90 วันก่อน
วันสิ้ นสุ ดสัญญา
สั ญญาขนส่ งภายในประเทศ
บริ ษทั มีสัญญาขนส่ งภายในประเทศกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ตกลงที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2562 และสามารถต่ออายุสัญญาได้โดยอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะบอกเลิก
สัญญาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนก่อนวันสิ้ นสุ ดสัญญา

รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
28

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2559 คณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิ การจัดตั้ง
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั อิชิตนั พาวเวอร์ จํากัด) ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยบริ ษทั ถือหุ น้ ในอัตรา
ร้อยละ 99.99 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจการจําหน่ายเครื่ องดื่ม โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มต้นเป็ น
จํานวนเงิ น 1,000,000 บาท และให้เรี ยกชําระเงินทุนจัดตั้งบริ ษทั เต็มมูลค่า ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวดําเนิ นการการ
จดทะเบียนจัดตั้งเสร็ จแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

29

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และ
ไม่ ได้นํามาใช้ในการจัด ทํา งบการเงิ นนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ อ อกและปรั บ ปรุ งใหม่เ หล่ า นี้ อาจ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2229)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2229)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2229)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2229)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2229)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2229)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2229)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2229)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2229)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2229)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2229)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2229)

เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ ืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
79
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2229)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2229)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2229)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2229)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2229)
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2229)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2229)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2229)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2229)

รายงานประจำ�ปี 2559

เรื่อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือ
ทางการเงิน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนิ นงาน
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2229)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2229)

เรื่อง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า

กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
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