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รายงานประจำ�ปี 2560

เหตุการณ์สำ�คัญ
ประจำ�ปี 2560

	
  
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว
ระดั บ 4 ประจำ � ปี 2560” จั ด โดย
ก ร ม โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
กระทรวงอุตสาหกรรม มอบให้กับ
องค์กรทีม่ จี ติ สำ�นึกด้านความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กร เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
สมดุ ล และยั่ ง ยื น ทางเศรษฐกิ จ ของ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

	
  

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) หรือ “ICHI” ได้รับผลประเมิน
อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย (CGR) ประจำ�ปี 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย อิชิตัน ติดอันดับ 1
ใน 40 บริ ษั ท Top Quartile ของกลุ่ ม บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มี มู ล ค่ า
หลักทรัพย์ทางการตลาดมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท นับเป็นความภูมิใจ
เป็นอย่างยิง่ ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของคณะกรรมการ
คณะผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรเป็นอย่างดี ในการมุ่งมั่นพัฒนาการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้
องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
	
  

อิชิตัน กรุ๊ป จัดโครงการ “ICHITAN Experience Academy”         
เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาทุกสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีการผลิตเครือ่ งดืม่
เข้าเรียนรู้และฝึกการปฏิบัติงานจริงกับเครื่องจักรจริงในแบบที่ไม่มีสอนใน
มหาวิทยาลัย กับ 7 ผูบ้ ริหารระดับสูงของ อิชติ นั กรุป๊ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
และมากประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมธุรกิจเครื่องดื่ม โดยใช้ โรงงาน
อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ หนึ่งในโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ทันสมัยที่สุดใน
ประเทศไทย เป็นห้องเรียนที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีระดับโลก
	
  

ตัน ภาสกรนที (กลาง) กรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป
จำ�กัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนักธุรกิจและนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
จากสถาบันฝึกอบรมความรูท้ างธุรกิจ NIKKEI BUSINESS SCHOOL (NBS)                                    
หลักสูตร NBS Business Mission การฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศไทย
ในโอกาสเดิ น ทางมาเยี่ ย มชมโรงงาน พร้ อ มรั บ ฟั ง บรรยายเกี่ ย วกั บ
กลยุทธ์การตลาดในประเทศไทยของ บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) โดยมี
ธิติ จิรนนท์กาล (ที่ 5 จากแถวหน้าขวา) และ วิโรจน์ สุภาสูรย์ (ที่ 5 จากแถวหน้าซ้าย)
ร่วมให้การต้อนรับ ณ อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	
  
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) นำ�เสนอข้อมูลผลการดำ�เนินงาน
บริ ษั ท ฯในงานบริ ษั ท จดทะเบี ย นพบผู้ ล งทุ น (Opportunity Day)
ในไตรมาส 1/2560 และไตรมาส 3/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารบี ชัน้ 6
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้�ำ ความเชือ่ มัน่ นักลงทุน จาก
แผนการขยายตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศ CLMV ซึง่
ประสบผลสำ�เร็จเป็นอย่างดี

2

อิชิตัน กรุ๊ป เดินหน้าตามแผนรุกการขายและการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศต่อเนือ่ ง โดยเร่งกิจกรรมการตลาดและออกสินค้าใหม่ ทำ�ให้มแี นวโน้ม
เติบโตขึน้ ล่าสุด อิชติ นั อินโดนีเซีย คว้า 2 รางวัล MARKETING AWARD 2017
แคมเปญการตลาดที
่ดีที่สุด และการตลาดที่เป็นเลิศแห่งปี ประเภทธุรกิจ
	
  
อาหารเครื่องดื่ม ณ ประเทศอินโดนีเซีย

โครงการ “อิชิตัน ชาคืนต้น” กิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2          
สานต่อพันธสัญญาครอบครัวเดียวกับเกษตรกรชาวเขา  สร้างโอกาส
ทางความรู้  มอบห้องสมุดอีโคบอร์ดจากกล่องผลิตภัณฑ์อิชิตัน พร้อม
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาอย่างยัง่ ยืน
ให้เด็กนักเรียนลูกหลานเกษตรกรผู้ปลูกชาชาวอาข่า  ใน จังหวัดเชียงราย
ห้องสมุดอีโคบอร์ดเป็นนวัตกรรมที่รีไซเคิลจากกล่องUHT อิชิตัน ซึ่งมี
ความแข็งแรงมากกว่าไม้ทนต่อสภาวะอากาศและมีอายุการใช้งานยาวนาน
กว่า 20 ปี

ข้อมูลทัว่ ไปของ บริษทั บริษทั ย่อย และ บริษทั ร่วม
บริษัท

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท :

บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท :

ชื่อย่อหลักทรัพย์ :

ICHI

ประกอบธุรกิจ :
เป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจัดจำ�หน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่มภายใต้
ตราสินค้า “ อิชิตัน”

ตลาดหลักทรัพย์/Index : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ :
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ อาหารและเครื่องดื่ม
CG Rating :

“ดีเลิศ”

ประกอบธุรกิจ :
บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม
ภายใต้ตราสินค้า “อิชิตัน”เครื่องดื่มสมุนไพร “เย็นเย็น โดยอิชิตัน”
และเครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้ “ไบเล่”
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ :
เลขที่ 2922/301-303  ชั้น 28  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (10310)
โทรศัพท์ :
โทรสาร :

(02) 716 5555
(02) 716 7000

ที่ตั้งโรงงาน :
โรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี สวนอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
เลขที่ 111/1 หมู่ 4 ตำ�บลอุทัย อำ�เภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (13210)

บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ :
Jl. MH. Thamrin No.9, Kel. Cikokol, Kec. Tangerang, Tangerang
15117, Banten
โทรศัพท์ :

021-55755951

ทุนจดทะเบียน :

400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย  
(ประมาณ 1,184 ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว :

270,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
(ประมาณ 375 ล้านบาท)

โครงสร้างการถือหุ้น :

บริษัท  อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)  
ถือในสัดส่วน ร้อยละ 50

รายละเอียดบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ที่อยู่ :
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่  93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ (10400)

โทรศัพท์ :
โทรสาร :

(035) 276 111
(035) 276 123

เลขทะเบียนบริษัท :

0107556000485

ทุนจดทะเบียน :

1,300,000,000  บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว :

1,300,000,000  บาท

เว็บไซต์บริษัท :

www.ichitangroup.com

ผู้สอบบัญชีอนุญาต

เลขานุการบริษัท :

นายอภิชาติ  สุขจิรวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@ichitangroup.com

บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท :

บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำ�กัด

โทรศัพท์ :

(02) 009 9000

โทรสาร :

(02) 009 9991

Website :

http://www.set.or.th/tsd

ที่อยู่ :
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 50-51
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ (10120)
โทรศัพท์ :

(02) 677 2000

ประกอบธุรกิจ :
ดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายสินค้า ประเภทเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
ที่ตั้งสำ�นักงาน :
เลขที่ 2922/301-303  ชั้น 28  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (10310)
โทรศัพท์ :

(02) 716 5555

ทุนจดทะเบียน :

1,000,000  บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว :

1,000,000  บาท

โครงสร้างการถือหุ้น :

บริษัท  อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)  
ถือในสัดส่วน ร้อยละ 99.99
(โดยมีกรรมการร่วมกัน)
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�ธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี

พันธกิจ
ต่อลูกค้า

ต่อสังคม

พัฒนาเครื่องดื่มคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพ นำ�เสนอผ่าน
รูปแบบทันสมัยเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

สร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

ต่อผู้ถือหุ้น

ต่อพนักงาน

ใช้นวัตกรรมสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมองหา
โอกาสในการพัฒนาช่องทางการจัดจำ�หน่ายใหม่ๆ และต่อยอดสู่
การสร้างผลประกอบการสูงสุด

สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มี
ความเป็ น มื อ อาชี พ สร้ า งคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ ด ี และ
เกิดความภาคภูมิใจใน การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ค่านิยมองค์กร
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
รายละเอียด
(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2560

ปี 2559*

ปี 2558*

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

รายได้รวม

5,719.0

5,361.8

6,356.8

5,857.8

5,361.8

6,356.8

ค่าใช้จ่ายรวม

5,284.9

4,936.9

5,451.5

5,477.9

5,093.3

5,451.5

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม

315.1

368.5

812.7

405.2

307.8

861.5

8,626.3

8,626.9

8,851.6

8,683.2

8,626.9

8,912.7

หนี้สินรวม

2,570.1

2,875.6

2,819.2

2,526.6

2,875.6

2,819.2

ส่วนของผู้ถือหุ้น
จำ�นวนหุ้นชำ�ระแล้ว ณ สิ้นสุดปี

6,056.2
1,300.0

5,751.3
1,300.0

6,032.4
1,300.0

6,156.6
1,300.0

5,751.3
1,300.0

6,093.5
1,300.0

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท)

0.24
4.7
195.0

0.28
4.4
325.0

0.63
4.6
650.0

0.31
4.7
195.0

0.24
4.4
325.0

0.66
4.7
650.0

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ(ร้อยละ)

62.0

88.0

80.0

48.0

106.0

75.0

จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (ล้านหุ้น)

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

อัตราการทำ�กำ�ไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี
ค่าเสื่อมราคา (EBITDA)

15.4

17.2

22.6

16.6

16.1

23.3

อัตราการทำ�กำ�ไรสุทธิ

5.5

7.0

12.8

7.0

5.7

13.6

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

5.3

6.3

13.3

6.6

5.2

14.0

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

3.6

4.2

9.2

4.7

3.5

9.6

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.4

0.5

0.5

0.4

0.5

0.5

งบกำ�ไรขาดทุนขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย:ร้อยละ)

หมายเหตุ :  * ปี 2558 และ ปี 2559  จาก “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย”
                  ปี 2560 จาก “ งบการเงินรวม”
                  เนื่องจาก “บริษัทย่อย” ได้จัดตั้ง ณ  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ในปี2560 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) มีแผนงานและ
กลยุทธ์ที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจเครื่องดื่ม
โดยเน้นการพัฒนาองค์กรทุกด้านบนพืน้ ฐานการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน รวมถึงการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดภายใต้ตราสินค้า 
“อิชิตัน” ในตลาดต่างประเทศให้แข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งประสบผล
สำ�เร็จเป็นอย่างดีในปีนี้ สอดคล้องกับ นโยบายหลักของบริษัทฯ
ที่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ ด้ า นการพั ฒ นาสิ น ค้ า นวั ต กรรมเพื่อ สร้ า ง
ความแตกต่างมีจุด ขายที่ ชั ด เจน เพิ่ มส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดและ
ตอบสนองผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้รวม  5,719 ล้านบาทและมีก�ำ ไรสุทธิ
315.1 ล้านบาท และจากการทีบ่ ริษทั ฯมีการปรับกลยุทธ์โดยให้ความสำ�คัญ
กับการส่งออกไปประเทศกลุม่ CLMVส่งผลให้ยอดส่งออกเติบโตขึน้   
เป็นร้อยละ 27 ของรายได้ ในขณะที่ อิชติ นั อินโดนีเซียได้เน้นกิจกรรม
การตลาดและ ออกสินค้าใหม่ ซึง่ มีแนวโน้มดีขนึ้ ล่าสุดคว้า 2 รางวัล  
MARKETING AWARD 2017 ด้านแคมเปญการตลาดที่ดีที่สุดและ
การตลาดที่เป็นเลิศแห่งปี ประเภทธุรกิจอาหารเครื่องดื่มในประเทศ
อินโดนีเซีย ในปีนี้บริษัทฯมีสินค้าใหม่นอกจากกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม
“ชาเขียวพร้อมดืม่ ” เข้าสูต่ ลาดเพือ่ ให้ครอบคลุมผูบ้ ริโภคทีห่ ลากหลาย
มากขึน้ คือเครือ่ งดืม่ ชูก�ำ ลังภายใต้ตราสินค้า “T247” สูตรโสมน้�ำ ผึง้ และ
สูตรคอลลาเจนซิงค์ ในรูปแบบขวดพลาสติก PET ขนาด 280 มิลลิลติ ร
ราคา  15 บาทซึ่งดำ�เนินการภายใต้บริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังมีแผนการพัฒนา  ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือก
ให้กับผู้บริโภคเช่นสินค้ากลุ่ม “ไม่มีน้ำ�ตาล” ส่วนสินค้าสูตรมีน้ำ�ตาล
จะมีการปรับลดน้ำ�ตาลทุกรสชาติ กำ�หนดวางจำ�หน่ายต้ น ปี ห น้ า
ขณะทีส่ นิ ค้า “อิชติ นั ชิวชิว” ชาผลไม้ผสมวุน้ มะพร้าวยังมีการเติบโตสูง
และ สินค้า “เย็นเย็น โดย อิชิตัน” ยังคงเป็นตัวหลักในการเจาะกลุ่ม
สินค้าเครื่องดื่มสมุนไพร
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการดำ�เนินธุรกิจบนพืน้ ฐานความยัง่ ยืนทีค่ �ำ นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ในปี 2560 บริษทั ฯได้รบั ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการบริษทั
จดทะเบียนไทย (CGR)อยู่ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็น เกณฑ์สูงสุด
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับ
ผลการประเมินในระดับ “ดีเยีย่ ม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี2560 (AGM) สำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจบน
พื้นฐานความยั่งยืนให้สอดคล้องนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวของ
ภาครัฐ บริษทั ฯได้รบั 2 รางวัลคุณภาพด้านสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ 4 และรางวัลเกียรติยศ องค์กรลดก๊าซเรือนกระจก   พร้อม
มุ่งพัฒนา โรงงาน “อิชิตัน กรีน แฟคทอรี” ให้เป็นโรงงานต้นแบบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
(Solar Roof) สร้างพลังงานสะอาดทดแทน ตามแนวคิด ลด ทดแทน
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บำ�บัด และนำ�พลังงานกลับมาใช้ ใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯได้ยื่นเข้าร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตแล้ว (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC).
ผมในนามของ คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารของ บริษทั ฯ
ขอขอบคุณลูกค้า  คู่ค้า  พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นพนักงาน
และผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการร่วมสร้าง
ความสำ�เร็จและขอให้ทกุ ท่านเชือ่ มัน่ ในแนวทางการพัฒนาของบริษทั ฯและ
ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ของ อิ ชิ ตั น กรุ๊ ป
ในอนาคต

นาย ตัน  ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร
31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริษัท

1. นายตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท
2. นางอิง ภาสกรนที
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน/
กรรมการธรรมาภิบาล
3. นายธิติ จิรนนท์กาล
    กรรมการบริษัท
4. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
9. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน/กรรมการธรรมาภิบาล
10. นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
เลขานุการบริษัท

5. นายธนพันธ์ุ คงนันทะ
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวอารยา พานิชายุนนท์
กรรมการบริษัท
7. พล.อ.ต.ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริหาร

1. นายตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการผู้อำ�นวยการ
2. นางอิง ภาสกรนที
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
3. นายธิติ จิรนนท์กาล
กรรมการบริหาร
4. นายธนพันธ์ุ คงนันทะ
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ-เครื่องดื่ม
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5. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการ-โรงงาน
6. นายปรีชา อัจฉรานนท์
กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการบัญชี - การเงิน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมา
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ” หรือ “อิชติ นั กรุป๊ ”)
เดิมชื่อ บริษัท ไม่ตัน จำ�กัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2553
ด้วยทุนจดทะเบียน500 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เริ่มต้นด้วยการเป็น
ผูจ้ �ำ หน่ายเครือ่ งดืม่ ฟังก์ชนั นัล ภายใต้ชอื่ ทางการค้า อิชติ นั ดับเบิล้
ดริง๊ ค์ ตัง้ แต่เดือนมกราคม ปี 2554 และ วางจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่ ชาเขียว
พร้อมดื่มครั้งแรก ภายใต้ชื่อทางการค้า อิชิตัน กรีนที ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมปี 2554 เครือ่ งดืม่ น้�ำ สมุนไพร จับเลีย้ ง ภายใต้ชอ่ื ทางการ
ค้า เย็นเย็น โดยอิชิตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 ปัจจุบัน บริษัทฯ
มีก�ำ ลังการผลิต 7 สายการผลิตขวดแบบบรรจุเย็น และ 2 สายการผลิต
กล่อง ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษทั ฯมีทนุ จดทะเบียน 1,300 ล้านบาท และมีทนุ ชำ�ระแล้ว 1,300 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุน้ สามัญจำ�นวน 1,300 ล้านหุน้   มลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียว
พร้อมดืม่ “อิชติ นั กรีนที” เครือ่ งดืม่ สมุนไพร  “เย็นเย็น โดยอิชติ นั ”
เครือ่ งดืม่ ชาเขียวผสมวุน้ มะพร้าว “อิชติ นั ชิวชิว” เครือ่ งดืม่ น้�ำ ผลไม้
ไม่อัดลมและเยลลี่ “ไบเล่” และเครื่องดื่มชูกำ�ลังรูปแบบใหม่ “T247”
ภายใต้บรรจุภณ
ั ฑ์ ทีท่ นั สมัย ผลิตโดยเทคโนโลยีการผลิต “บรรจุเย็น
แบบปลอดเชือ้ ” ทีค่ งคุณค่าสารอาหารตามธรรมชาติของเครือ่ งดืม่
ได้ดีกว่าระบบเดิมถึง 5 เท่า  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลด
การใช้พลาสติกถึง 36% ลดภาระการย่อยสลายของธรรมชาติ
ซึง่ บริษทั ฯยังคงมุง่ มัน่ พัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งให้ได้มาตรฐาน
การผลิตและความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิตสูงสุด
สำ�หรับกลยุทธ์หลักทางการตลาดขององค์กร มี 4 แนวทางคือ
• องค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
บริ ษั ท ฯให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
พร้อมมุ่งเน้นการส่งมอบเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูงและดีต่อสุขภาพ
ไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมและคนรุ่นใหม่ตลาดในประเทศ รวมถึงลูกค้า
ในตลาดต่ า งประเทศด้ ว ยซึ่ ง เมื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก และได้ รั บ
การยอมรั บ ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ผ ลประกอบการของบริ ษั ท ฯ เติ บ โต
ได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย
• การส่งเสริมคุณค่าของแบรนด์
บริษทั ฯมีจดุ ยืนของแบรนด์ทชี่ ดั เจน โดดเด่น แข็งแรง เช่น “อิชติ นั
กรีนที”  หมายถึง ชาที่ใส่ใจคุณเป็นที่ 1 เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต
ชาพร้อมดื่ม หรือ “ร้อนร้อน เผ็ดเผ็ด สู้ด้วยเย็นเย็น จากอิชิตัน”
หมายถึงผู้นำ�ในตลาดชาผสมสมุนไพรพร้อมดื่มโดยถ่ายทอดเพื่อ
แสดงตัวตนผ่านนวัตกรรมในตัวสินค้าทีจ่ ะออกสูต่ ลาดอย่างต่อเนือ่ ง
ในปี 2561 พร้อมทัง้ การสือ่ สารผ่านกิจกรรมทางการตลาดให้เข้าถึง
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

• มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ทุกกลุม่ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯจะให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริม
สุขภาพผู้บริโภคที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจเริ่มจากการคัดสรร
วั ต ถุ ดิบ ที่ มีคุ ณ ภาพ ตลอดจนกรรมวิ ธี ในการผลิ ต ที่ พิถี พิถั น
และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ส ะอาดปลอดภั ย โดยมากทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะมี
การพัฒนาคิดค้นปรับลดปริมาณความหวานให้อยู่ ในระดับที่ผ่าน
มาตรฐานให้ ได้รับ “โลโก้ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” จากกระทรวง
สาธารณะสุขแต่ยังคงรสชาติที่เป็นธรรมชาต เป็นเอกลักษณ์ และ  
เป็นนวัตกรรม ของ “อิชิตัน”   พร้อมทั้งแสดงส่วนประกอบใน
เครื่องดื่มและคุณค่าทางอาหารที่ชัดเจนบนฉลากบรรจุภัณฑ์
• สร้างประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภค
ในปี 2561 บริษัทฯ มีแนวทาง ที่จะจัดเก็บ และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของผู้บริโภคเป็นรายบุคคลเพื่อให้รู้ลึกถึงความต้องการ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อที่จะได้จัดสรรโปรแกรมทางการตลาด
ที่เ หมาะสมและโดนใจผู้บริโภค และลูกค้าแต่ละกลุ่มอันจะก่อให้เกิด
ประสบการณ์ ร่ ว มกั บ ทุ ก แบรนด์ ข องบริ ษั ท ฯ และความจดจำ �
ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์
ของบริษัทฯและผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กำ�ลังการผลิตรวมของบริษทั ฯ เป็นดังนี้
• กำ�ลังสายการผลิตขวดรวม 7 สายการผลิต หรือคิดเป็น
1,500 ล้านขวด/ปี (หรือเทียบเท่า 630 ล้านลิตร/ปี)
• การผลิ ต กล่ อ งยู เ อชที ร วม 2 สายการผลิ ต หรื อ คิ ด เป็ น
200 ล้านกล่อง/ปี (หรือเทียบเท่า 60 ล้านลิตร/ปี)
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
บริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทย่อย ชื่อ “บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำ�กัด” ด้วยทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท (หนึง่ ล้านบาทถ้วน)โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดำ�เนินธุรกิจ
จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า  ประเภทเครื่ อ งดื่ ม ทุ ก ชนิ ดทั้ ง ภายในประเทศและ
ต่างประเทศโดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9
บริษัทร่วม
เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2557 บริษทั ฯได้เข้าทำ�สัญญาร่วมลงทุน
กับบริษัท พีที อาทรี่ แปซิฟิค (“AP”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ใน
ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ในประเทศอินโดนีเซีย และมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ผลิตและจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่ พร้อมดืม่ ภายใต้แบรนด์
“อิชิตัน” ในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัทฯและ AP จะเข้าลงทุนใน
กิจการร่วมค้าในอัตราส่วนทีเ่ ท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของหุน้ ทีอ่ อก
และจำ�หน่ายได้ทงั้ หมดของกิจการร่วมค้า) ซึง่ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน
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จำ�นวนรวม 200,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือประมาณ 575 ล้าน
บาท) บริษัทฯได้จ่ายชำ�ระเงินทุนจัดตั้งบริษัทงวดแรกในอัตราร้อย
ละ 50 ของ ทุนที่เรียกชำ�ระแล้วเป็นจำ�นวนเงิน135.6 ล้านบาทและ
กิจการร่วมค้าดังกล่าวจัดตั้งเสร็จเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย
จึงกลายเป็นกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันของบริษทั ฯเมือ่ วันที  ่ 21 มิถนุ ายน 2559
บริษัทฯได้รับจดหมายจากการร่วมค้าเรียกให้ชําระเงินทุนจัดตั้ง
บริษัทเพิ่มอีกเป็นจํานวนเงิน 40,000   ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือ
เทียบเท่า  115.6  ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปซื้อที่ดินและ              
เป็น เงินทุนหมุน เวียน บริษัทฯได้จ่ายชําระเงินทุนดังกล่าวแล้วเมื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2559   และการร่วมค้าได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
กั บ Indonesia Investment Coordinating Boa rd
แล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560
บริษัทฯได้รับจดหมายจากการร่วมค้าเรียกให้ชําระเงินทุนจัดตั้ง
บริษัทเพิ่มอีกเป็นจํานวนเงิน 45,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือ
เทียบเท่า  121.1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปเป็น เงิน
ทุ น หมุ น เวี ย น บริ ษั ท ฯได้ จ่ า ยชําระเงิ น ทุ น ดั ง กล่ า วแล้ ว เมื่ อ วั น ที่
11 สิงหาคม 2560  และการร่วมค้าได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับ Indonesia
Investment Coordinating Board แล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (ICHI)
ทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท
ทุนชำ�ระแล้ว 1,300 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท
99.9 %
บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
(บริษัทย่อย)
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50 %
บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
(บริษัทร่วม)

เดือน / ปี
ปี 2553
กันยายน
พฤศจิกายน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
  ก่อตั้งบริษัท ไม่ตัน จำ�กัด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500.0 ล้านบาท
  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�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

ปี 2554
มีนาคม

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็น\
  หุ้นสามัญจำ�นวน 6.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

เมษายน

   ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1496(2)/2554

กันยายน

  โรงงานเริม่ ทดสอบกระบวนการผลิตครัง้ แรกด้วยกำ�ลังการผลิต 1 สายการผลิตขวดและ 1 สายการผลิตกล่อง

ตุลาคม

  เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากมหาอุทกภัยรวม 1,180.6 ล้านบาท ในขณะที่มี
  รายได้ที่รับรู้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยส่วนแรก จำ�นวน 600.0 ล้านบาท ทำ�ให้ บริษัทฯมีผลขาดทุน
  สุทธิจากมหาอุทกภัยที่รับรู้ ในปี 2554 จำ�นวน 580.6 ล้านบาทในปีถัดไป บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยทั้งหมดจาก
  บริษัทประกันภัย ทำ�ให้ต้องรับรู้เป็นรายได้ส่วนที่เหลือในปี 2555 เพิ่มอีกจำ�นวน 518.8 ล้านบาท                                                                                                               
  (สุทธิจากรายการขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายอาคารและอุปกรณ์ในปี 2555 จำ�นวน 50.5 ล้านบาท)

พฤศจิกายน

  เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด

ปี 2555
มีนาคม-เมษายน

  โรงงานเริ่มดำ�เนินการผลิตด้วยกำ�ลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด (มี.ค.) และ 1 สายการผลิตกล่อง (เม.ย.)

กรกฎาคม

  เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตกล่อง รวมเป็น 2 สายการผลิตกล่อง

กันยายน

- เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 2 สายการผลิตขวด
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2555 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
  หุ้นสามัญจำ�นวน 10.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

ปี 2556
มกราคม

  จำ�หน่ายธุรกิจอาหาร

มีนาคม

  เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 3 สายการผลิตขวด

กรกฎาคม
กันยายน

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 มีมติอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด และ                   
  การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการเพิ่ม
  ทุนจดทะเบียนเป็น 1,300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1,300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น
  ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 5175(2)/2556 ตามมาตรการ
  ส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ตามบัตรส่งเสริม (เดิม) เลขที่ 1492 (2)/2554

11

รายงานประจำ�ปี 2560

เดือน / ปี
ปี 2557
เมษายน
พฤษภาคม
สิงหาคม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
บริษัทฯ ได้ทำ�การเข้าจดทะเบียนและทำ�การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 4 สายการผลิตขวด
ซื้อสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า “ไบเล่” (หรือ Bireley’s) พร้อมสูตรการผลิตจาก
บริษัท ซันนี่ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ
เข้าร่วมทุนในกิจการร่วมค้าในประเทศอินโดนีเซีย(Joint Venture)

ปี 2558
มกราคม

เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 5 สายการผลิตขวด

เมษายน

เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 6 สายการผลิตขวด

ตุลาคม

เปิดตัวเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม ที่ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จำ�กัด         
โดยวางจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม 2 รสชาติ คือ รสน้ำ�ผึ้งผสมมะนาว และ รสลิ้นจี่

ปี 2560
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กุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ” บริษัท  อิชิตัน เพาเวอร์ จำ�กัด”                 
ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท (ชำ�ระเต็มจำ�นวน)โดย บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

พฤษภาคม

บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำ�กัด (บริษัทย่อย) เปิดตัวเครื่องดื่มชูกำ�ลัง “ T247”  ขนาด 280 มล.
  (1) สูตรโสมและน้ำ�ผึ้ง  (2) สูตรคอลลาเจนและซิงค์

กรกฎาคม

“ โครงการ ICHITAN EXPERIENCE ACADEMY”   อิชิตัน กรุ๊ป เปิดประสบการณ์ความรู้แก่นักศึกษา
ระดับชั้นปีที่ 3-4 ทั่วประเทศที่สนใจเข้าสู่วิชาชีพอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยอบรมฟรีตลอดหลักสูตร

  ธันวาคม

เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวดรวมเป็น 7 สายการผลิดขวด

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริษัทย่อย
มีทง้ั หมด 6 สายผลิตภัณฑ์ อยู่ในรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
แบบขวด กล่องยูเอชที และถุงเยลลี่

5. เครือ่ งดืม่ ชาดำ�พร้อมดืม่ มีทงั้ หมด 3 รสชาติ ได้แก่  (1)รสเลมอน
(2)รสมัลเบอร์รี่ (3) รสแอปเปิ้ล
6. เครือ่ งดืม่ ชูก�ำ ลัง “T247” 2 รสชาติ  ได้แก่ (1) สูตรโสมและน้�ำ ผึง้
(2) สูตรคอลลาเจนและซิงค์
บริ ษั ท ฯ ได้ จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า นตั ว แ ทนผู้ จั ดจำ � หน่ า ย
3 ราย ได้แก่ (1) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด (DKSH)
(2) บริษัท บุญรอดเอเชีย จำ�กัด และ (3) บริษัท ไอแอมกรีนที จำ�กัด
(IGT) ซึง่ มีบคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกัน และเพือ่ เป็นการรักษาฐานลูกค้าของ
ช่องทางการจัดจำ�หน่ายร้านค้าแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade) ทีเ่ น้น
กลุม่ เป้าหมายทีไ่ ม่ทบั ซ้อนกับกลุม่ เป้าหมายของ DKSH และบุญรอด
เอเชีย บริษัท ไอแอม กรีนที จำ�กัด (IGT) มี คุณธัญธิตา ภาสกรนที
(พี่ ส าวของคุ ณ ตั น ภาสกรนที ) เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ด้ว ยสั ดส่ ว น
การถือหุน้ ร้อยละ 75 (อีก ร้อยละ 25 ถือหุน้ โดยกลุม่ ตระกูลไตรพฤกษ์ซง่ึ
ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ ดๆ กั บ บริ ษั ท ฯ และผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ)
โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดจำ�หน่ายเครื่องดื่มของอิชิตันในช่องทาง
ประเภทร้านค้าแบบดั้งเดิม

1. เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที เป็นเครื่องดื่ม
ชาเขียวที่มุ่งเน้นในคุณภาพของวัตถุดิบ มีทั้งหมด 8 รสชาติ ได้แก่
(1) รสต้นตำ�รับผสมดอกชา (2) รสน้ำ�ผึ้งผสมมะนาว (3) รสคิคุชะ
(เก๊กฮวย) (4) รสจมูกข้าวญี่ปุ่น (5) สูตรไม่มีน้ำ�ตาลผสม มัทฉะ
(6) รสเบอร์รี่เบอร์รี่ (7) อู่หลง สูตรไม่มีน้ำ�ตาล และ (8) รสลิ้นจี่
2. เครื่องดื่มสมุนไพร ภายใต้ชื่อการค้า  เย็นเย็น โดยอิชิตัน
มีทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่ (1) ชาเขียวสมุนไพรผสม น้ำ�จับเลี้ยง
(2) เก๊กฮวยผสมน้ำ�ผึ้ง และ (3) เย็นเย็นโกลด์
3. เครือ่ งดืม่ น้�ำ ผลไม้ และ เยลลี่ ภายใต้ชอื่ การค้า ไบเล่ มีทงั้ หมด
4 รสชาติ ได้แก่ (1) น้�ำ ส้ม (2) น้�ำ องุน่ แดง  และ เยลลี  ่ 2 รสชาติ (1) ส้ม
(2) องุ่น
4. เครื่องดื่มชาเขียววุ้นมะพร้าว พร้อมดื่ม อิชิตัน ชิวชิว เป็น
เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วที่ มุ่ ง เน้ น ความอร่ อ ยและเคี้ ย วสนุ ก มี ทั้ ง หมด
3 รสชาติ ได้แก่ (1)  องุ่น  (2) สตรอว์เบอร์รี่  (3) ลิ้นจี่

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด   21 รสชาติ ภายใต้ขนาดบรรจุภัณฑ์ 9 ประเภท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง ดังนี้
บรรจุภัณฑ์
ราคา (หน่วย : บาท)

ถุง
กล่อง
ขวด
ขวด ขวด
ขวด ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
150 g 300 ml. 280ml. 280ml. 290 ml 315ml 400ml 410-420ml 555ml 600ml
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เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม

10-12

12

✓

✓

15

12/13

10

15

25
✓

✓
✓

เครื่องดื่มชาดำ�พร้อมดื่ม
✓

เครื่องดื่มสมุนไพร

✓

เครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้
เครื่องดื่มชูกำ�ลัง

20

✓

เครื่องดื่มชาเขียววุ้นมะพร้าว

เยลลี่ผลไม้

20

✓

✓

✓
✓
✓
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้สำ�หรับปี 2558 ถึงปี 2560 สรุปได้ดังนี้
โครงสร้างรายได้

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขายสุทธิ

5,687.5

99.4

5,338.3

99.6

6,339.6

99.7

รายได้อื่น

31.5

0.6

23.5

0.4

17.2

0.3

รายได้รวม

5,719.0

100.0

5,361.8

100.0

6,356.8

100.0

ส่วนแบ่งตลาด*

32.8%

40.4%

43.4%

จำ�นวนรสชาติ

21 รสชาติ

24 รสชาติ

17 รสชาติ

ปี 2559

ปี 2558

*ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen ข้อมูลเดือน มกราคม 2561

โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลัก
โครงสร้างรายได้
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ปี 2560
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม

5,458.9

96.0

5,122.7

96.0

6,096.5

96.2

กลุ่มเครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้และอื่นๆ

228.6

4.0

215.6

4.0

243.1

3.8

รวม

5,687.5

100.0

5,338.3

100.0

6,339.6

100.0

ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มเป็นหลัก
ในปี 2560 ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม (Ready to Drink Tea) มีมูลค่ารวม 13,237 ล้านบาท
ชะลอตัวลดลงร้อยละ 8.7 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจ
ซึ่งยังไม่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะ และการปรับขึ้นราคา เนื่องจากภาษีสรรพสามิตในส่วนของชาเขียว
ในช่วงปลายปี ส่วนแบ่งตลาดของปี 2560 ได้แก่ อิชิตันร้อยละ 22.4 เย็น เย็น ร้อยละ 10.40 โอ
อิชิร้อยละ 40.6 จับใจร้อยละ 5.6 และ
อื่นๆ ร้อยละ 21.0

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ
ที่มา: ดัชNielsen
นีค้าปลีกของ Nielsen

การพัฒนาช่องทางการจำ�หน่ายในประเทศทัง้ ช่องทาง MT (Modern
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายเครื่องดื่มชา
แนวโน้มการลงทุนและการขยายตลาด
Trade) และ TT (Traditional Trade) ผ่านคู่ค้าผู้จัดจำ�หน่ายหลักทั้ง
พร้อมดืม่ โดยคิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลีย่ ร้อยละ 95.95 ของรายได้รวม                                   
แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มของผู้บริโภคนั้น
ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคเลือกหลากหลาย
3 ราย โดยมีการตัง้ เป้าหมายการเติบโตร่วมกัน กำ�หนดแนวทาง และ
สำ�หรับปี 2560 (เป็นเครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้ไม่อัดลมร้อยละ 2.85  และ
มากขึ้น
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ที่เน้นเรื่องน้ำตาล
พัฒนาโปรแกรมการส่
งเสริมการขายเฉพาะในแต่
ละช่องทาง แต่ละห้าง
เครื่องดื่มเช่น
ชูกำ�ลัเครื่องดื่มผสมวุ้นมะพร้าวและที่เห็นเด่นชัดคือ
งร้อยละ 1.2) ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมจึงเน้น
เพื่ อ ให้ ต รงใจกั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น สำ � หรั บ ตลาดต่ า ง
ข้ อ มู ลไม่มีน้ำตาล
ภาวะ ตลาดเครื
่ อ งดื่ ม ชาพร้ อ มดื่ ม เป็ น หลั ก ในปี 2560 เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันเน้นการดูแลใส่ใจ
น้อย
หรือให้ความหวานจากธรรมชาติ
ประเทศ บริ ษั ท ฯเริ่มได้รับความสนใจ
ได้ มี ก ารจั บ มื อ กั บ พั น ธมิ ตแนวโน้ม
รที่ แ ข็ ง แกร่ ง ใน
ตลาดเครื
อ
่
งดื
ม
่
ชาพร้
อ
มดื
ม
่
(Ready
to
Drink
Tea)
มี
ม
ล
ู
ค่
า
รวม
สุขภาพ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เน้นเรื่องดังกล่าว
ประเทศที่ เ ข้ า ไปทำ
� ตลาด เช่ น ประเทศกั ม พู ช า   สาธารณรั ฐ
13,237 ล้านบาท ชะลอตัวลดลงร้อยละ 8.7ที่เน้นเรื่องน้ำตาลน้อย
ทัง้ นี้ เป็นผลจากการแข่งขัน ไม่มีน้ำตาล
การบริโภคเครื่องดื่มสุขภาพ
หรือให้ความหวานจากธรรมชาติ
ประชาชนลาว โดยมี ก ารพั ฒ นาสิ น ค้ า และกิ จ กรรมการตลาด
ด้านราคาทีร่ นุ แรงอย่างต่อเนือ่ ง เศรษฐกิจซึง่ ยังไม่ดขี นึ้ อย่างมีนยั ยะ
นั้นจะเป็นโอกาสทางการตลาดของบริษัทฯ ทำให้แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ที่โดนใจ ตรงความต้องการของผู้บริโภคและพันธมิตรทางการค้า
และการปรับขึ้นราคา เนื่องจากภาษีสรรพสามิตในส่วนของชาเขียว
อิชิตัน
กรุ๊ปส่วนแบ่
ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีความเข้าใจถึง
ที่มีศักยภาพส่งผลให้สัดส่วนยอดขายจากการส่งออกเติบโตถึง
ในช่วงปลายปี
งตลาดของปี 2560 ได้แก่ อิชติ นั ร้อยละ 22.4
ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี
เพื่อตอบสนอง
ร้อยละ 1,337 คิดเป็นสัดส่วนยอดขายของบริ
ษัทฯ ปี 2560 สูงถึง
เย็น เย็น ร้อยละ 10.4 โออิชิร้อยละ 40.6  จับใจร้อได้มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ยละ 5.6 และอื่นๆ
ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากเป็นพิเศษตลาดชาพร้อมดื่มก็ยังมีแนวโน้มเติบโต
ร้อยละ 27 ยิง่ กว่านัน้ ในปี 2561 บริษทั ฯได้มแี ผนการร่วมมือกับพันธมิตร
ร้อยละ 21.0
ต่อไปได้อีกในอนาคต ในสินค้ากลุ่มใหม่ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค
ในหลายประเทศ เพื่อให้ยอดขายเติเช่น
บโตอย่ชาเขียวผสม
างต่อเนื่องและยั่งยืน
แนวโน้
ม
การลงทุ
น
และการขยายตลาด
วุ้นมะพร้าว ชาเขียวเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
นโยบาย และลักษณะการตลาด
โ ภคเครื
่ อ งดื่ มของผู้ บริ โ ภคนั้ น ในปัการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายในประเทศทั้ง
จจุ บันมี
ในปี แนวโน้
2560ม การบริ
บริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญกับ
ช่องทาง
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MT (Modern Trade) และ TT (Traditional Trade) ผ่านคู่ค้าผู้จัดจำหน่ายหลักทั้ง 3 ราย โดยมีการ
ในปี 2560 ตลาดชาพร้อมดืม่ ยังคงมีการแข่งขันอย่างรุนแรงและ
วุ้นมะพร้าวและที่เห็นเด่นชัดคือ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่เน้นเรื่อง
ตั้งเป้าหมายการเติบโตร่วมกัน กำหนดแนวทาง และพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการขายเฉพาะใน
ยังได้รับผลกระทบจากภาวะ  การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
น้�ำ ตาลน้อย ไม่มนี �้ำ ตาล หรือให้ความหวานจากธรรมชาติ เนือ่ งจาก
และต่างประเทศมีผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย ลดการใช้จ่าย
ผู้บริโภคในปัจจุบัน เน้นการดูแลใส่ ใจสุขภาพ จึงทำ�ให้ผลิตภัณฑ์
สินค้าฟุม่ เฟือยทีไ่ ม่จ�ำ เป็นลง ซึง่ ส่งผลให้ ในปี 2560 ตลาดชาพร้อมดืม่
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เน้น เรื่องดังกล่าว เริ่มได้รับความสนใจ
และหลายๆ ตลาดไม่เติบโตเท่าทีค่ วร รวมทัง้ ภาครัฐยังมีนโยบายเกีย่ วกับ
แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มสุขภาพ ที่เน้นเรื่องน้ำ�ตาลน้อย ไม่มี
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มประเภทน้ำ�พืช ผัก ผลไม้
น้ำ�ตาล หรือให้ความหวานจากธรรมชาติ นั้นจะเป็นโอกาสทางการ
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนที่แต่เดิมได้รับ
ตลาดของบริ ษั ท ฯ ทำ � ให้ แ ผนกวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
การยกเว้นการจัดเก็บภาษี เช่น ชาเขียวพร้อมดื่ม กาแฟสำ�เร็จรูป
อิชติ นั กรุป๊ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตามนโยบาย พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตได้มีผลบังคับใช้ ใน
เครื่องดื่มที่มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี
ปี 2560 เป็นต้นไป ซึง่ สินค้าทีม่ นี �้ำ ตาลน้อยกว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนด จะได้
ได้มกี ารคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ผ่านสัญลักษณ์ "โลโก้ทางเลือก
ของผู้บริโภคที่ ใส่ ใจสุขภาพมากเป็นพิเศษตลาดชาพร้อมดื่มก็ยัง
เพือ่ สุขภาพ" เพือ่ เป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์นนั้ ผ่านการพิจารณา
มี แ นวโน้ ม เติ บ โตต่ อ ไปได้ อี ก ในอนาคต ในสิ น ค้ า กลุ่ ม ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ
เรื่องการควบคุมปริมาณน้ำ�ตาล ไขมัน และเกลืออย่างเหมาะสม
การตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค เช่น ชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าว
บริษัทฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าภายในไตรมาส 2 ปี 2561
ชาเขียวเพือ่ สุขภาพ เป็นต้น ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ ให้ความสำ�คัญกับ
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รายงานประจำ�ปี 2560

จะมีหลายรายการสินค้าที่ได้รับการรับรอง "โลโก้ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพ" โดยเฉพาะ กลุ่มผลิตภัณฑ์ “เย็นเย็น” ทุกรสชาติ รวมทั้ง
การใช้ ง บการตลาด และ ประชาสั ม พั น ธ์ ก็ เ ป็ น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะ
เข้ามากระตุ้นยอดตลาด โดยมองว่าตลาดชาพร้อมดื่มยังไม่ถึง
จุดอิ่มตัวหาก ผู้เล่นในตลาดทั้งรายเก่าและรายใหม่ยังมีการทำ�
การตลาด และ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลาดชาเขียวนั้น
ก็มีการพัฒนาเพื่อรับกับเทรนด์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
1) กลยุทธ์บริหารแบรนด์ ให้แข็งแกร่ง
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มที่มี ในตลาด
ปัจจุบนั มีความแตกต่างด้านรูปลักษณ์และรสชาติคอ่ นข้างน้อย ดังนัน้
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่น การสร้างแบรนด์ให้มคี วามแข็งแกร่ง
จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งความแตกต่ า งและเอกลั ก ษณ์
ให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างและรักษา
ฐานลูกค้าไว้ ได้ โดยบริ ษัทฯ มี ความประสงค์ จ ะสร้ า งตราสิ น ค้ า
“อิชติ นั ” ให้สะท้อนจุดยืนถึง การเป็นผูน้ �ำ ผูเ้ ชีย่ วชาญในผลิตภัณฑ์
ชาพร้อมดื่ม และได้จัดทำ�แผนการสื่อสารต่อตลาด โดยใช้วิธีการ
สื่อสารในรูปแบบ 360 องศาถึงกลุ่มผู้บริโภค
2) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นการตอกย้ำ�จุดยืนของแบรนด์สินค้าคุณภาพ บริษัทฯ
จึ ง ได้ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ทุ ก ห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ตั้ ง แต่ ก ารวิ จั ย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ กระบวนการ
ผลิตที่มีความพิถีพิถัน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เครื่องดื่ม
คงคุณค่าความเป็นธรรมชาติและคุณภาพดีเ มื่อผู้บริโภคเปิดดื่ม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ ต รงในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ค วามเข้ า ใจถึ ง
ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ซึง่ จะทำ�หน้าที่ในการคิดค้นสูตร
ใหม่ๆ ที่เหมาะกับความชื่นชอบของคนไทยและบางประเทศในเอเชีย
โดยเฉพาะผู้บริโภคที่เน้นการดูแลสุขภาพ บริษัทฯจึงผลิตสินค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้เป็นอย่างดี เช่น เครือ่ งดืม่
สมุนไพรสูตรเข้มข้น “ เย็นเย็น โกล์ด”  และกลุม่ ชาพร้อมดืม่ น้�ำ ตาลน้อย
และน้ำ�ตาล 0% ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ ใส่ใจถึงรายละเอียด
ของรูปลักษณ์และขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยองค์ประกอบของบรรจุภณ
ั ฑ์
จะต้ อ งทำ � จากวั ส ดุ ที่ ป ลอดภั ย และสามารถสร้ า งความจดจำ �
ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี แ ละสะดวกต่ อ การบริ โ ภค ในขณะ
ที่ รู ป ลั ก ษณ์ ข องฉลากได้ รั บ การออกแบบให้ มี ค วามทั น สมั ย
ในปี 2561 บริษัทฯ มีนโยบาย เรื่องการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคอย่าง
โปร่งใส โดยมีการบอกถึงคุณค่าทางโภชนาการและแคลลอรี่อย่าง
ชั ด เจนบนฉลากบรรจุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ที่ ง่ า ยมากขึ้ น
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3) การบริหารสินค้าคงคลัง และต้นทุนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เนื่ อ งจากต้ น ทุ น การผลิ ต คงที่ ได้ แ ก่ ค่ า เสื่ อ มราคาของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดิน ซึ่งต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจะ
ลดลงเมื่อบริษัทฯ มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ได้นำ�
ระบบการผลิตประเภทปลอดเชื้อชนิดบรรจุเย็น (Cold Aseptic
Filling System) เข้ามาใช้ ในกระบวนการผลิตซึง่ เป็นเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
ที่ ส ามารถช่ ว ยลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต ได้ โ ดย (1) การใช้ วั ส ดุ ที่
เบากว่า  (2) ระยะเวลาการผลิตที่ต่อเนื่องยาว 120 ชั่วโมงต่อ
การทำ�ความสะอาด 1 ครั้ง ทำ�ให้การผลิตมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
ไม่เสียเวลา  ในการล้างเครื่องจักร (3) ระบบเครื่องจักรเป็นระบบ
อัตโนมัติทั้งหมด ทำ�ให้ประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน และได้ติดตั้ง
ระบบ Automated Storage & Retrievable System ช่วยใน
การบริหารคลังสินค้า ซึง่ สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนด้านแรงงาน ทัง้ หมดนีจ้ ะสนับสนุนให้การบริหารจัดการ
ด้านต้นทุนการผลิตของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า ไ ด้ อ ย่ า ง ทั น ท่ ว ง ที
4) กลยุทธ์การบริหารช่องทางจัดจำ�หน่าย และการกระจายสินค้า
เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ กระจายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและไม่เกิดภาวะสินค้าขาดตลาด บริษัทฯ ได้ควบคุมและ
ติดตามสินค้าตั้งแต่การเคลื่อนย้ายสินค้าพร้อมขายออกจากฐาน
การผลิต และส่งต่อให้ผู้จัดจำ�หน่ายตลอดจนการกระจายสินค้าให้
ร้านค้าปลีก นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีทมี งานทำ�หน้าทีต่ ดิ ตามผลการขาย
และระยะเวลาการหมุ น ของสิ น ค้ า ในแต่ ล ะพื้ น ที่ เพื่ อ คาดการณ์
ปริมาณ การขายและปริมาณการเก็บสินค้าที่เ หมาะสมในอนาคต
รวมถึงกำ�หนดแผนการขายและการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
ในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีแผนผลักดันยอดขายใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน
5) กลยุทธ์การตลาดและการขาย
การพยากรณ์ความต้องการบริโภค : บริษัทฯ คาดการณ์
ปริมาณความต้องการบริโภคเครื่องดื่มตามข้อมูลและสถิติในอดีต
โดยวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความต้ อ งการซื้ อ ใน
แต่ ล ะช่ ว งเวลา  อาทิ เ ช่ น ฤดู ก าล เทศกาล สภาพการแข่ ง ขั น
และภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯพยายาม
ควบคุมระดับความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ความต้องการ
บริโภคไว้ ให้ ไม่เกิน 10% โดยการพยากรณ์ความต้องการบริโภค
ที่ใกล้เคียงความเป็นจริง
การวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย : เนือ่ งจากธุรกิจ
เครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนของความต้องการบริโภค
ตามฤดูกาล โดยอัตราการบริโภคในช่วงฤดูร้อนจะสูงกว่าในช่วง
เดือนอืน่ ๆของปี ดังนัน้ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ได้อย่างทันท่วงที บริษัทฯ ได้ ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
ทัง้ แบบ Above the line (การตลาดผ่านสือ่ ทีเ่ ข้าถึงกลุม่ ผูฟ
้ งั ในวงกว้าง)
และ Below the line (การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะ
เจาะจง) ในช่ ว งฤดู ร้ อ น และมุ่ ง เน้ น ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การให้
ส่วนลดทางการค้ากับตัวแทนจัดจำ�หน่ายในช่วงเดือนที่มีอัตรา
การบริโภคต่ำ� โดยบริษัทฯ ได้วางแผนการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งการตลาด ประกอบกับเพิ่มการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ของการเป็ น แบรนด์ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า คุ ณ ภาพเพื่ อ ตอกย้ำ � จุ ดยื น
ของ ผลิตภัณฑ์ บริษทั ฯ มีการจัดทำ�การส่งเสริมการขายใน 4 รูปแบบ
หลัก คือ การจัดทำ� Sales Promotion กับร้านค้าปลีก, การจัดทำ� Sales
Promotion กับตัวแทนจำ�หน่าย, การจัดทำ� Sales Promotion แบบ
ทัว่ ประเทศ และการจัด Promotion ทางสือ่ ออนไลน์ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนด
งบประมาณประจำ�ปีเพือ่ ให้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ สอดคล้องกับยอดขาย
การกำ�หนดราคาและส่วนลดการค้า : เนือ่ งจากเครือ่ งดืม่ พร้อมดืม่
เป็นสินค้าทีม่ คี วามผันผวนตามฤดูกาล บริษทั ฯ จึงต้องมีการปรับเปลีย่ น
และทบทวนนโยบายการให้ส่วนลดการค้าให้สอดคล้องกับปริมาณ
ความต้ อ งการของตลาดอย่ า งสม่ำ � เสมอและต่ อ เนื่ อ ง ในขณะ
ที่การกำ�หนดราคาขายไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้มากนัก เนื่องจาก
สภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มค่อนข้างรุน แรง
6) สร้างประสบการณ์รว่ มของผูบ้ ริโภค
                  ในปี 2561 บริษทั ฯ มีแนวทาง ทีจ่ ะจัดเก็บ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของผูบ้ ริโภคเป็นรายบุคคลเพือ่ ให้รลู้ กึ ถึงความต้องการพฤติกรรม
ของผู้บริโภคเพื่อที่จะได้จัดสรรโปรแกรมทางการตลาดที่เหมาะสม
และโดนใจผูบ้ ริโภค และลูกค้าแต่ละกลุม่ อันจะก่อให้เกิดประสบการณ์รว่ ม
กับทุกแบรนด์ของบริษทั ฯ และ ความจดจำ�ของผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้าหมาย
ซึ่งจะสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์ของบริษัทฯและผู้บริโภค
ได้อย่างยั่งยืน
2. ลูกค้าเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายหลักของอิชติ นั กรุป๊ เป็นกลุม่ วัยรุน่ และวัยทำ�งาน
ทีม่ คี วามต้องการและพฤติกรรมการบริโภคเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ดังนั้น บริษัท ฯ จึงมีแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งกลุ่มตลาดชาพร้อมดื่มและกลุ่ม
ตลาดน้ำ�ผลไม้ และยังได้ดึงจุดเด่นในแต่ผลิตภัณฑ์ออกมาสื่อสาร
ให้กับผู้บริโภคเข้าถึงได้งา่ ยในอนาคตบริษัทฯ ยังคงไม่หยุดนิ่ง โดย
มีแผนในการขยายขอบเขตของสินค้า  ให้มีความหลากหลายมาก
ขึ้นให้เข้าถึงกับทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และยังคงพัฒนา
กลุ่ ม สิ น ค้ า ใหม่ ๆ เพื่ อ นำ � ออกสู่ ต ลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยเฉพาะ
สินค้ากลุ่มที่ดีต่อสุขภาพ รวมทั้งการสร้างตลาดในต่างประเทศ

3.ช่องทางการจำ�หน่าย
งบรวม

งบรวม

งบรวม

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ในประเทศ

73.0%

98.0%

97.3%

ต่างประเทศ

27.0%

2.0%

2.7%

รวม

100%

100%

100%

การจำ�หน่าย

บริษัทฯและบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 73
ในประเทศไทยโดยแสดงรายละเอี ย ดรายการธุ ร กิ จ กั บ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ณ ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารจำ�หน่ายสินค้าผ่าน 4 ช่องทางหลักๆ คือ
1. ตั ว แทนผู้ จั ดจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ราย บริ ษั ท ดี เ คเอสเอช
(ประเทศไทย) จำ � กั ด เป็ น ผู้ จั ด จำ � หน่ า ยรายหลั ก ของบริ ษั ท ฯ
คิ ด เป็ น 62% ของยอดขายปี 2560 มุ่ ง เน้ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า ร้ า นค้ า
ปลี ก สมั ย ใหม่ (Modern Trade) ร้ า นค้ า ส่ ง และร้ า นค้ า ปลี ก
ดั้งเดิม (Traditional Trade) โดยบริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาระยะยาว
กับตัวแทนผู้จัดจำ�หน่ายสินค้า  และติดตามสถิติจำ�นวนร้านค้าปลีก
สมั ย ใหม่ ท่ี ตั ว แทนผู้ จั ด จำ � หน่ า ยสามารถเข้ า ถึ ง เพื่ อ บริ ห าร
ความสามารถการกระจายสินค้าและบริหารส่วนลดการค้า
2. ตัวแทนผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าราย บริษัท ไอแอมกรีนที จำ�กัด
คิดเป็น 9% ของยอดขายปี 2560 มุง่ เน้นกลุม่ ร้านค้าเครือข่ายซาปัว๊
ร้านอาหาร ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) รถเงินสด
และคู่ค้าที่ตัวแทนผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่นไม่ครอบคลุม			
3. ตัวแทนผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าราย บริษทั บุญรอดเอเชีย จำ�กัด
คิดเป็น 3 % ของยอดขายปี 2560 มุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้าร้านค้าเครือข่าย
ยี่ปั๊ว ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) ร้านค้าที่อยู่ ใน
เครือข่ายของ บริษัท บุญรอดเอเชีย จำ�กัด
4. ส่ ง ออกไปประเทศในกลุ่ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC) เป็นหลัก คิดเป็น 27% ของยอดขายปี 2560  เช่น ลาว กัมพูชา
พม่า อินโดนีเซีย เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้จัดจำ�หน่ายในแต่ละรายมีอาณาเขตการจำ�หน่ายสินค้า
และร้านในเครือข่ายหลักที่ไม่ทับซ้อนกัน
การจัดหาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของอิชิตันมาจากโรงงานของอิชิตันและการว่าจ้าง
ผู้ ผ ลิ ต จากภายนอก ซึ่ ง อิ ชิ ตั น จะว่ า จ้ า งผู้ ผ ลิ ต ภายนอกเฉพาะ
ในกรณี ที่ กำ � ลั ง การผลิ ต ของโรงงานไม่ เ พี ย งพอต่ อ ปริ ม าณ
การขายที่ ค าดการณ์ ไ ว้ หรื อ กรณี ผ ลิ ต สิ น ค้ า ใหม่ ที่ บ ริ ษั ท ฯ
ต้ อ งการทดลองตลาด สำ � หรั บ ช่ ว งระยะเวลา  2 ปี ที่ ผ่ า นมา 
(2559 – 2560) สัดส่วนการว่าจ้างผลิตภายนอก ในปี 2559
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และปี 2560 อยู่ที่ 3%   และ 8 % ตามลำ�ดับสำ�หรับปี 2560 มี
การว่าจ้างการผลิต เฉพาะในส่ ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ บางสิ น ค้ า  
    ในส่วนของการสรรหาวัตถุดบิ หลักทีส่ �ำ คัญ ซึง่ ได้แก่ ใบชา น้�ำ ตาล
ฟรุกโตส น้ำ�ตาลทราย และ น้ำ� เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน บริษัทฯ มี
มาตรการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนนำ�เข้าสู่กระบวนการ
ผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูก การคัดเลือกวัตถุดิบ และการจัดเก็บ
วัตถุดิบ เพื่อให้วัตถุดิบที่นำ�ไปใช้ ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับสูง นอกจากนี้ สำ�หรับการว่าจ้างผลิตสินค้านัน้
บริ ษั ท ฯ จะจั ด ส่ ง Premix ไปให้ ผู้ รั บ จ้ า งผลิ ต เพื่ อ ปกป้ อ งสู ต ร
การผลิ ต และมี ม าตรการตรวจสอบและควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
วัตถุดิบที่ผู้ผลิตภายนอกใช้ โดยการระบุรายชื่อ Supplier ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์คู่ค้าของอิชิตัน เอง (Approved Vendor
List) และชนิดของวัตถุดิบอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการส่งพนักงาน
ของ อิชติ นั กรุป๊ เข้าไปตรวจสอบรายเดือน เพือ่ สอบทานการควบคุม
คุณภาพการผลิตของผู้ผลิตภายนอกอีกด้วย
ใบชาออร์แกนิค : บริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตและกำ�หนดปริมาณ
การเพาะปลูกใบชาในแต่ละปีโดยได้มกี ารทำ�สัญญาโดยเฉลีย่ อายุ 1 ปี
กับ ผูจ้ ดั จำ�หน่ายใบชา ซึง่ เป็นผูร้ วบรวมใบชาจากชาวไร่เพือ่ ลดความ
เสีย่ งจากการมีวตั ถุดบิ ไม่เพียงพอ นอกจากนีย้ งั ได้ควบคุมคุณภาพ
ของใบชาโดยมี ที ม วิ จั ย พั ฒ นาร่ ว มทำ � หน้ า ที่ กำ � กั บ ขั้ น ตอนการ
เพาะปลูกที่ปลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมี หมักใบชา  เก็บยอดใบชา
อบใบชา  เก็ บ รั ก ษาก่ อ นส่ ง รวมถึ ง การติ ด ตามและตรวจสอบ
ถึง กลิ่น รสชาติ น้ำ�หนัก สีสัน เพื่อควบคุมคุณภาพของใบชา
ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงก่อนนำ�เข้าสู่กระบวนการผลิต
ใบชาพร้อมรอผลิตจะถูกเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษา
คุ ณ ภาพของใบชาให้ ค งที่ ทั้ ง นี้ ใบชาเป็ น วั ต ถุ ดิบ ที่ ป ลู ก ง่ า ยใน
บริ เ วณทางตอนเหนื อ ของประเทศไทยซึ่ ง มี อ ากาศอบอุ่ น -เย็ น
และยังไม่เคยประสบปั ญ หาการขาดแคลน สำ �หรั บการจั ด ซื้ อ ใบ
ชานั้น บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญากับคู่ค้าจำ�นวน 2-3 รายเสมอ โดย
ใบชาที่ ผ ลิ ต /จั ด หาโดยคู่ ค้ า แต่ ล ะรายเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ามารถใช้
ทดแทนกันได้ หากคู่ค้ารายใดไม่สามารถจัดส่งใบชาให้ได้ก็สามารถ
ซื้ อ จากคู่ ค้ า รายอื่ น ได้ เนื่ อ งจากในการผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม ชาแต่ ล ะ
ประเภท อาทิ เครื่องดื่มชาเขี ยวหรื อชาดำ � ซึ่ง ตั้ ง ต้นจากใบชา
ประเภทเดียวกัน แต่ขึ้นอยู่กับการนำ�ใบชามาผ่านกระบวนการผลิต
น้ำ�ตาลฟรุกโตส และน้ำ�ตาลทราย : เป็นวัตถุดิบที่จัดหาได้ง่าย
ในประเทศไทย และไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสำ�คัญด้าน
คุณภาพใน กลุ่มผู้ผลิต ทั้งนี้ ราคาน้ำ�ตาลมีความผันผวนบ้าง
ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณผลผลิตในแต่ละปีและสอดคล้องกับราคาตลาดโลก
อย่ า งไรก็ ต าม ตามแนวทางเน้ น สิ น ค้ า เพื่ อ สุ ข ภาพในปี 2561
ทำ�ให้มีแนวโน้มที่จะใช้ปริมาณน้ำ�ตาลลดลง
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น้ำ� : จัดหาโดยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งผลิตตามคำ�แนะนำ�
ขององค์ ก ารอนามั ย โลกปี 2536 และนำ � มาผ่ า นกระบวนการ
Reverse Osmosis เพื่อนำ�มาใช้ ในการผลิต
บรรจุภัณฑ์ : ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชที ฝา กล่อง และฉลาก
บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง
โดยพิจารณาถึงความน่าเชือ่ ถือของระบบการทำ�งานของผูผ้ ลิตเป็น
สำ�คัญ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จะสามารถส่งมอบสินค้า
ได้ตรงตามคุณภาพและเวลาที่กำ�หนดไว้ และมีการสอบทานและ
ติดตามคุณสมบัติของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างสม่ำ�เสมอ
ก๊าซธรรมชาติ : บริษทั ฯ ได้ท�ำ สัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติกบั บริษทั
ในประเทศไทยแห่ ง หนึ่ ง โดยสั ญ ญามี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ถึ ง วั น ที่ 31
สิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายุได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์
อั ก ษรไม่ น้ อ ยกว่ า  90 วั น ก่ อ นวั น สิ้ น สุ ด สั ญ ญา  นอกจากนี้
เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและเพื่อให้ ได้มาซึ่งราคา
ที่ ส มเหตุ ผ ล บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะเลื อ กซื้ อ วั ต ถุ ดิบ จากคู่ ค้ า
ผู้ ผ ลิ ต รายใหญ่ ห ลายราย อี ก ทั้ ง บริ ษัท ฯ ยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่
ดีกับผู้จัดจำ�หน่ายวัตถุดิบ และที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการสั่งซื้อ
วัตถุดิบจากผู้จัดจำ�หน่ายรายใดเกินร้อยละ 30 ของยอดซื้อรวม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี 2560 ไม่พบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำ�คัญ
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย คำ � นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
สุขภาพของพนักงาน และบุคคลอืน่ ๆ ทีพ
่ กั อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
โรงงาน และให้ความสำ�คัญในการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงก้าวหน้า
ควบคูก่ บั ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนือ่ งโดย
ยึดมั่นต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า  จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มจากการ “ให้”
และในความเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนหรือสังคมซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
ตลอดจนการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มของชุ ม ชนและสั ง คม
เพื่ อ ความเป็ น อยู่ ที่ ดีขึ้ น ด้ ว ยการสร้ า งการจ้ า งงานและสร้ า ง
ความหลากหลายในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ การทำ�ให้เกิดความเข้ม
แข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
คือการร่วมมือและมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินงานหรือกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งตลอดจนฟื้นฟูสังคมวัฒนธรรม
ธรรมชาติ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทั้งที่เป็นชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่
ติดกันหรือใกล้เคียงบริษัทฯ หรือหน่วยงานของบริษัทฯ เสมือน
เป็นชุมชนเดียวกัน รวมถึงชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไป
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”)

การวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม
บริษทั ฯ และ บริษทั ย่อย ควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขัน้ ตอน
ตั้งแต่การคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบ
ระบบการทำ�งานของผู้ขาย การประเมินผู้ขาย และการตรวจสอบ
สินค้าก่อนการรับเข้ากระบวนการผลิต ในส่วนของกระบวนการ
ผลิตมีการตรวจสอบคุณภาพด้วยโดยใช้ Quality plan ซึ่งเป็น
เครือ่ งมืออ้างอิงมาตรฐานการสุม่ ตัวอย่างตาม MIL-STD_105E และ
มีการตรวจคุณภาพสินค้าสำ�เร็จรูป ทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ
ประสาทสัมผัสตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ก่อนการปล่อยสินค้าออก
จากโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำ�ระบบการจัดการเชิงบูรณาการ
คุณภาพ-สุขลักษณะ-ความปลอดภัยอาหาร ได้แก่ การจัดทำ�ระบบ
GMP, HACCP, ISO9001:2008, HALAL, ISO14001,
ISO17025, ISO50001, FSFC22000 และมาตรฐานสากลอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น และได้เปิดเผยโดยละเอียดใน “รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ของบริษัทฯ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ได้พัฒนาความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การดำ�เนินงานและนำ�มาเผยแพร่ ให้แก่บริษทั ฯ และ
หน่วยงานที่สนใจ โดยมีบริษัทฯ และหน่วยงานที่สนใจขอเข้าเยี่ยม
ชมศูนย์การเรียนรู้   “ตันแลนด์” โดยมีแนวคิดปลูกจิตสำ�นึกให้แก่
คนในสังคมให้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเคารพ
ธรรมชาติ  ภายใต้แนวคิด กรีนโนเวชัน่ นวัตกรรมจากความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทฯ คือผลลัพธ์จากการประกอบกิจการด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมที่ เ กิ ด ผลสำ � เร็ จ อย่ า งจริ ง จั ง และเกิ ด
การเปลีย่ นแปลงทางความคิดการผลิต และกระบวนการทำ�งานไม่วา่
การเปลี่ ย นแปลงนั้ น จะเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ วั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลง
ใหม่ทั้งหมด หรือการพัฒนาต่อยอดเป้าหมายของนวัตกรรมคือ
การสร้างสรรค์เชิงบวก เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้ ง ในระยะสั้ น และขณะเดี ย วกั น ก็ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ กิ จ การและ
ผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว

นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ ด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมนำ�ไปสู่ความเจริญเติบโตที่ก้าวหน้า
และความสามารถในการแข่ ง ขั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
ความยัง่ ยืนของกิจการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวติ รวมทัง้ การ
ฟืน้ ฟูและพัฒนาสิง่ แวดล้อมเช่นการปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตที่
เกิดมูลค่าเพิม่ ความรับผิดชอบต่อสังคมในมิตขิ องนวัตกรรมนัน้ คือ
การที่นวัตกรรมของบริษัทฯ ที่นอกจากจะเป็นผลลัพธ์อันเกิดจาก
การ ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง
แล้ว ยังสามารถสร้างความก้าวหน้าเชิงเศรษฐกิจสร้างสุขภาวะ
อย่างเป็นระบบแก่สงั คม  มีการคำ�นึงถึงการสร้างคุณค่าและมูลค่าที่
สมดุล รวมถึงพิจารณาความต้องการของบริษทั ฯ ควบคูก่ บั สังคม
ทีก่ ลายเป็นการสร้างกระบวนการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทีเ่ ป็นนวัตกรรมอีกด้วย เช่น นวัตกรรมการผลิตเครือ่ งดืม่
ที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค โดยลดสัดส่วนความหวานแต่ยังคงรสชาติ
และคุณภาพทีด่ ตี อ่ ผูบ้ ริโภค เช่นกลุม่ เครือ่ งดืม่ ชาสมุนไพร “ เย็น เย็น”
ทุกรสชาติ โดยจะวางจำ�หน่ายภายในไตรมาส 2 ปี 2561
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เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ และ โครงการในอนาคต
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเป้า
หมายที่ จ ะเป็ น ผู้ นำ � ธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม คุ ณ ภาพและนวั ต กรรมที่
เติ บ โตไปพร้ อ มกั บ สั ง คมที่ ดี ดั ง นั้ น ในระยะเวลา  5 ปี ข้ า งหน้ า 
บริษทั ฯ จะมุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความหลากหลายและรองรับความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ต่อไป โดยบริษัทฯ คาดว่า
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉลี่ยปีละ 2-3 กลุ่มสินค้า  นอกจากนี้
บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำ�งาน
โดยจะนำ � เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เข้ า มาสนั บ สนุ น กระบวนการผลิ ต
เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดำ�เนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการในอนาคต
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการ
ผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี คุ ณ ภาพและนวั ต กรรมที่ เ ติ บ โตไปพร้ อ มกั บ
สังคมทีด่ โี ดยตัง้ เป้าหมายให้ได้ผลตอบแทนสูงเพือ่ สร้างผลตอบแทน
ระยะยาวที่เหมาะสมแก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสังคม โดยบริษัทฯ
มีการกำ�หนดโครงการต่างๆ ทีจ่ ะส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจบนพืน้ ฐาน
ของความยั่งยืน เช่น
เศรษฐกิจ
การตลาด
• การพัฒนาค้นคว้าสินค้าใหม่ทมี่ าพร้อมนวัตกรรมทัง้ ในกลุม่
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว และ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำ�หรับตลาดใหม่
• เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาดและช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม AEC มากขึ้น
• เสริมสร้างกำ�ไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
งานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
• การบริหารต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้น�ำ มาซึง่ ราคาขายปลีก
ที่แข่งขันได้
• การนำ�เสนอกิจกรรมทางการตลาดทีแ่ ปลกใหม่และโดนใจผูบ้ ริโภค
เพื่อกระตุ้นยอดขาย
• การดำ�เนินธุรกิจรับจ้างผลิตOEM (Original Equipment
Manufacturing)
• ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มดำ�เนินการเดินสายการผลิต
เครือ่ งจักรตัวใหม่ ทีส่ ามารถใส่ชนิ้ เนือ้ ขนาดใหญ่ และสามารถอัดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซค์ ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทฯ สามารถผลิตเครื่องดื่มที่มี
ความหลากหลายและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ไม่จำ�กัด   
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การวิจัยและพัฒนา
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เครื่องดื่ม
รสชาติ ใ หม่ พ ร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ภาพออกสู่ ต ลาดทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศโดยมี หน่วยงาน Research and Development (R&D) ของ
บริษัทฯเองเช่นในปี 2560 เพื่อตอบรับนโยบายสุขภาพเพื่อผู้บริโภค
ของรัฐบาลเรือ่ งปริมาณความหวานในเครือ่ งดืม่ โดยบริษทั ฯ  ก็มวี สิ ยั ทัศน์
ในการผลิตเครื่องดื่มที่ดีมีคุณภาพจึงได้คิดค้นวิธีการปรับสูตร
เครื่องดื่มเรื่องความหวานและได้ค้นพบนวัตกรรมเครื่องดื่มที่ดีต่อ
สุขภาพผู้บริโภคที่มีความหวานลดลงโดยยังคงรสชาติและประโยชน์
เหมือนเดิมเช่นเครื่องดื่มกลุ่มสมุนไพร “เย็น เย็น” ทุกรสชาติ และ
อิชติ นั หลายรสชาติ โดยมีแผนออกสูต่ ลาดภายในไตรมาส 2 ปี 2561
สังคม
บุคลากร
บริษทั ฯและบริษทั ย่อย ถือว่าพนักงานของบริษทั ฯ เป็นทรัพยากร
ที่มีค่าอย่างยิ่ง จึงให้ความสำ�คัญต่อการบริหารและการพัฒนา
บุ ค ลากร อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ค งไว้ ซึ่ ง บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพ
การแข่งขันของบริษทั ฯจำ�นวนพนักงานทัง้ หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษทั ฯ มีพนักงานทัง้ สิน้ จำ�นวน 316 คน ตามลำ�ดับ โดยเป็นพนักงาน
ประจำ�ทั้งหมด
• การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้ก�ำ หนดเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเลื่อนตำ�แหน่ง
หรือสามารถโอนย้ายหรือสับเปลีย่ นหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอืน่ ๆ
บนพืน้ ฐานของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมรวมทัง้ กำ�หนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนตำ�แหน่ง/ปรับระดับตำ�แหน่งไว้อย่างชัดเจน
ตามKPI (Key Performance Indicator)
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจะมุ่งเน้นการฝึกอบรม
ภายในตามแผนการฝึ ก อบรมที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการพั ฒ นา
ความรู้ความสามารถ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอกโดยให้
โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำ�เสมอ และเหมาะสมกับพนักงานแต่ละ
ตำ�แหน่งเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำ�งานของพนักงาน

การถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
บริษทั ฯ จัดโครงการ “อิชติ นั เอ็กซ์พเี รียนซ์ อะคาเดมี”่ (ICHITAN
Experience Academy)  รวบรวมสุดยอดความรู้ 7 หลักสูตรครอบคลุม
ความรู้ด้านการผลิตเครื่องดื่มที่ทันสมัยซึ่งสอนโดย 7 ผู้บริหาร
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในแต่ ล ะสายธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หรือ
ชั้นปี3 กำ�ลังขึ้นปี 4สาขาที่เกี่ยวข้องในแต่ละคอร์สเท่านั้น ไม่รับ
บุคคลทั่วไปสายงานที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทย
ผ่านการฝึกกับเทค2โนโลยีผลิตที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green Industry Level 4) และ            
โครงการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกภาคสมั ค รใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER)
โรงงาน อิชิตัน กรีน แฟคทอรี ของบริษัทฯ มีพื้นที่รวม 76 ไร่
เป็นพื้นที่ผลิตกว่า  30,000 ตรม.ประกอบด้วย 7 สายการผลิต
เครื่องดื่มแบบขวด และ 2 สายการผลิตแบบกล่อง มีกำ�ลังการผลิต
สูงสุด 1,500 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่องต่อปี การติดตั้ง
แผ่นโซลาร์ รูฟ ขนาด 2,544 กิโลวัตต์ (kWp) บนพืน้ ทีข่ องหลังคาโรงงาน
ขนาด 25,000 ตรม. สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในการผลิต
เครื่ อ งดื่ ม ของอิ ชิ ตั น ทดแทนได้ ถึ ง ปี ล ะ 3,354 เมกะวั ต ต์ ต่ อ ปี
ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกออกสู่ ชั้ น บรรยากาศได้ ถึ ง
747 ตั น ต่ อ ปี แ ละสามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นพลั ง งานไฟฟ้ า ได้
ถึ ง 14.4 ล้ า นบาทต่ อ ปี บริ ษั ท ฯ ตั้ ง ใจที่ จ ะทำ � ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ทุ ก
ขวดเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม การลงทุ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มจึ ง เป็ น
สิ่ ง จำ � เป็ น สำ � หรั บ ภาคธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งมี ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ควบคู่ ไ ป
กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มเพราะโลกกำ � ลั ง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อเราทุกคนมากขึ้น

สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้สนองนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว
ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Roof) สร้าง
พลังงานสะอาดทดแทน  ในระบบการผลิตของโรงงาน อิชิตัน กรีน
แฟคทอรี่ ตามแนวคิด ลด ทดแทน บำ�บัด และนำ�พลังงานกลับ
มาใช้ใหม่ โดยในปี 2560 บริษทั ฯได้รบั 2 รางวัลคุณภาพด้านสิง่ แวดล้อม
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รายงานประจำ�ปี 2560

ปัจจัยและการบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ
• ความเสี่ยงจากการที่แบรนด์ของอิชิตันผูกติดกับคุณตัน
การผูกติดแบรนด์อิชิตัน เข้ากับคุณตัน ภาสกรนที ซึ่งเป็นบุคคล
มีชื่อเสียงในประเทศไทย เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์ให้            
เป็นที่จดจำ�และเป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นอย่างดีและ                         
ได้ มี ก ารวางแผนดำ � เนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ แ บรนด์ ข องอิ ชิ ตั น มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยไม่ผูกติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทาง
ฝ่ายการตลาดของบริษทั ฯได้ก�ำ หนดแผนการลดบทบาทของคุณตัน
ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยพยายามลดการให้คุณตัน แสดงใน
หนังโฆษณาใหม่ๆของบริษัทฯ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ต้องการ
สือ่ สารต่อสาธารณะ ผูบ้ ริโภค ลูกค้า ให้รบั รูว้ า่ เป็นสินค้าของคุณตัน
• ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน
เนื่องจากธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และมีการเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ในปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่ มีจ�ำ นวน
มากมาย ซึง่ อาจก่อให้เกิดภาวะการแข่งขันทีค่ อ่ นข้างรุนแรงและส่งผล
กระทบต่อรายได้และยอดขาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายใน
การกำ�หนดราคาที่เหมาะสมและไม่เน้นการการตัดราคา  โดยจะเน้น
การเป็นผู้นำ�ในด้านนวัตกรรมการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึง
การจัดกิจกรรมการตลาด การโฆษณา และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ ง
สำ�หรับผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ชาเขียวพร้อมดืม่ การสร้างความแตกต่าง
ในผลิตภัณฑ์ยงั ทำ�ได้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ จะเน้นในเรือ่ ง
การบริหารจัดการในการผลิตและการขนส่ง เพื่อสร้างกำ�ไรจาก
การขาย นอกจากนี้ บริษัทฯยังเน้นการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์
ที่มีความแตกต่างเช่น เครื่องดื่มชาผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวภายใต้
ตราสินค้า  “ชิว ชิว” และ เครื่ อ งดื่ มสมุ นไพรภายใต้ ต ราสิ น ค้ า
“เย็นเย็น” โดยอิชิตัน ที่ยังไม่มีคู่แข่งใดที่สามารถพัฒนา  รสชาติ
คุณภาพ และ แบรนด์สินค้า ได้ดีเท่าบริษัทฯ
  
• การพึ่งพิงผู้จัดจำ�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) (สัดส่วนร้อยละ 45.0 ของยอดขายสำ�หรับปี                            
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560)  ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกดั้งเดิม
(Traditional  Trade)  (สัดส่วนร้อยละ 28.0 ของยอดขายสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ผ่านตัวแทนผู้จัดจำ�หน่ายสินค้า
หลัก 3 ราย โดยสัญญาจัดจำ�หน่ายมีอายุ 3-5 ปี ได้แก่ บริษทั ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จำ�กัด  บริษทั ไอแอมกรีนที จำ�กัด และ บริษทั บุญรอด
เอเชีย จำ�กัด ด้วยสัดส่วนการกระจายสินค้าคิดเป็นร้อยละ 62.0,
ร้อยละ 8.0 และ ร้อยละ 3.0 ของยอดขายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ตามลำ�ดับ และมียอดส่งออกคิดเป็นร้อยละ 27.0
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ดังนั้นบริษัทฯจึงอาจมีความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้จัดจำ�หน่ายสินค้า
หลักดังกล่าว โดยการมีผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าหลัก 3 ราย ถือเป็น
แนวทางการกระจายความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯตามข้ อ ตกลงที่ ไ ด้
กำ�หนดไว้ ในสัญญาการจัดจำ�หน่ายกับทางผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าหลัก
คือ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด ที่ให้บริษัทฯ สามารถ
เพิ่มผู้จัดจำ�หน่ายได้อีก 2 รายดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการกระจาย
ความเสี่ยง อย่างไรก็ตามจากความสัมพันธ์อันดีที่ผ่านมากับผู้จัด
จำ�หน่ายสินค้าหลัก 3 รายข้างต้น และการปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
สัญญาอย่างเคร่งครัด บริษัทฯมั่นใจว่าผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าหลัก
ดั ง กล่ า วจะต่ อ อายุ สั ญ ญาจั ดจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ให้ บ ริ ษั ท ฯต่ อ ไป
2. ความเสี่ยงจากการผลิต
• ความเสี่ยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ต้องทำ�อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอ
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบริษัทฯ จึง
อาจมีความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งต้องใช้เงินลงทุน
สูง ทั้งในด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์และการทำ�การตลาด ซึ่งรวมถึง
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้เป็นทีร่ จู้ กั ของกลุม่ เป้าหมาย ดังนัน้
ก่อนการเปิดตัวหรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษทั ฯ จะเน้นการสำ�รวจ
พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคโดยสถาบันวิจัยตลาด
รวมถึงทำ�การทดสอบคุณภาพการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์
การทดสอบรสชาติ พร้อมวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนจากการผลิต
และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ในเชิงพาณิชย์ โดยบริษัทฯมีการจัดตั้ง
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา(Research and Development) ของบริษัทฯ
เองโดยการลงทุนสร้างห้องทดลอง ที่ใช้งบลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท
อย่ า งไรก็ ต ามการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ข องบริ ษั ท ฯอยู่ ภ ายใต้
การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
• ความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบหลักที่สำ�คัญ ได้แก่ ใบชาออร์แกนิค ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 30 ของต้นทุนการผลิต สภาพภูมิอากาศอัน
ไม่แน่นอนในปัจจุบนั อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตชาและอาจ
ก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลน ซึง่ อาจส่งผลให้ราคาวัตถุดบิ มีความผันผวน
บริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนการจัดการล่วงหน้า  โดยฝ่ายจัดซื้อได้
มีการทำ�สัญญาสั่งซื้อสินค้ากับผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบหลักไว้ล่วงหน้า
เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือมากกว่า เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ตรงตามข้อกำ�หนดของบริษัทฯ ในปริมาณที่เพียงพอกับแผนการ
ผลิตในราคาทีเ่ หมาะสม อย่างไรก็ตามบริษทั ฯได้มกี ารวางแผนจัดหา
วัตถุดบิ จากหลายแหล่งเพือ่ ลดความเสีย่ งจากการพึง่ พิงคูค่ า้ รายใด
รายหนึง่ โดยบริษทั ฯ ได้ท�ำ สัญญากับผูจ้ �ำ หน่ายจำ�นวน  2-3 รายเสมอ
โดยใบชาทีจ่ ดั หาโดยคูค่ า้ แต่ละรายเป็นวัตถุดบิ ทีส่ ามารถใช้ทดแทนกันได้
หากคู่ค้ารายใดไม่สามารถจัดส่งใบชาให้ ได้ก็สามารถซื้อจากคู่ค้า

รายอื่นได้ เนื่องจากในการผลิตเครื่องดื่มชาแต่ละประเภท อาทิ
เครื่องดื่มชาเขียวหรือชาดำ� ซึ่งตั้งต้นจากใบชาประเภทเดียวกัน
แต่ ขึ้ น อยู่ กั บ การนำ � ใบชามาผ่ า กระบวนการผลิ ต หมั ก บ่ ม
และ เติมรสชาติ ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้
ว่าบริษัทฯมีการบริหารจัดการที่ดีและเพียงพอ

• ความเสี่ยงทางด้านแรงงานและกระบวนการผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  พนักงานของบริษทั ฯมีจ�ำ นวน  316  คน
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดในระบบการผลิต และคุณภาพของ
สินค้าบริษทั ฯจึงได้ลงทุนในเครือ่ งจักรระบบอัตโนมัติ “Auto Warehouse”
ที่ “โรงงานอิ ชิ ตั น ” ซึ่ ง เป็ น โรงงานแห่ ง แรกในประเทศไทยที่ มี
การดำ�เนินการผลิตแบบอัตโนมัติตั้งแต่ต้นสายการผลิตไปจนถึง
สต็อกเก็บสินค้า โดยสามารถเดินเครือ่ งติดต่อกันได้ถงึ 120 ชัว่ โมง
ลดปัญหาการผิดพลาดในการผลิต ( Human Error ) ลดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให้ กั บ ตั ว สิ น ค้ า ได้
ครอบคลุมทุกด้าน ปัจจุบนั บริษทั ฯมีก�ำ ลังการผลิต 1,500 ล้านขวด
และ 200 ล้านกล่อง ต่อปี  ด้วยนวัตกรรมบรรจุเย็นแบบปลอดเชือ้
(Cold Aseptic Filling Technology) เป็น เทคโนโลยีที่ดีที่สุดใน
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยบริษัทฯลงทุนติดตั้งด้วยงบประมาณ
5,700 ล้ า นบาท จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ทำ � ให้ บ ริ ษั ท ไม่ มี ค วามเสี่ ย ง
ด้านแรงงานที่เป็นสาระสำ�คัญ

• ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการบริโภค
เนื่องจากความปลอดภัยในการบริโภคเป็นหนึ่งในปัจจัยสำ�คัญ
ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญ
ต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้
ความสำ�คัญในการคัดเลือกวัตถุดบิ และพิถพ
ี ถิ นั ในทุกขัน้ ตอนการผลิต
เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพสูงและ

ได้มาตรฐานสากล เช่น GMP, HACCP, ISO9001:2008, HALAL,
ISO14001, ISO17025, ISO50001, FSFC22000 เป็นต้น ใน
กระบวนการผลิตทุกชุดจะมีการเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานไว้เพื่อ
ตรวจสอบเชื้ออย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะจำ�หน่ายออกไปและเก็บ
ป้องกันไว้สำ�หรับการอ้างอิง โดยในสินค้า  1 ชุดจะผลิตออกมา
เป็นจำ�นวนมากถ้าหากมีการติดเชื้อจะต้องติดเชื้อทั้งชุด ดังนั้น
ก่อนที่จะส่งออกไปจำ�หน่ายทางแผนกประกันคุณภาพ (QA) จะ
นำ�ผลิตภัณฑ์เข้าตรวจสอบในห้องแล็บ (Laboratory) ก่อนที่จะ
มีการจำ�หน่ายออกไป ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์ ในทางปฏิบัติเครื่องจักรของบริษัทฯ
เป็น เทคโนโลยีขั้นสูง (High-Technology)และเป็นระบบปิดที่ผ่าน
มายังไม่เคยปรากฏเรื่องความไม่ปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยงด้านการเงิน			
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่ า งประเทศซึ่ ง เกิ ด จากการซื้ อ สิ น ค้ า และการขายสิ น ค้ า ที่ เ ป็ น
เงินตราต่างประเทศ สำ�หรับการส่งออกของบริษัทฯ ได้เจรจา
ขายเป็น เงินสกุลไทยบาทเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 และ ปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มี
ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศที่เป็นสาระสำ�คัญ
ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ
• ความเสี่ยงกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มภาสกรนที ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่ม
ใหญ่ ในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 58.1 ของทุนชำ�ระแล้ว จึงทำ�ให้                 
กลุม่ ภาสกรนที สามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด
เช่น เรือ่ งการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือ
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับบริษัทที่ต้องได้รับมติเสียงสามในสี่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น             
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ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจ
สอบถ่วงดุลเรื่องที่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มภาสกรนที ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในการพิจารณาการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันกับกลุ่ม
ภาสกรนทีแต่ ในทางกลับกันการถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่มครอบครัว
คุณตัน ภาสกรนที เป็นการการันตีว่าคุณตัน และภรรยา จะยังคง
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารถ่ายทอดประสบการณ์ธรุ กิจและกำ�หนดทิศทาง
ของบริษัทฯต่อไปทั้งนี้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 5 ชุ ด ได้ แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และ คณะกรรมการบริหาร โดยมีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ  แต่ละคณะอย่างชัดเจน เพือ่ ให้การดำ�เนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาลทีด่   ี พร้อมกันนี้
คณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ
จะทำ�หน้าทีต่ ดิ ตามรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยให้ผจู้ ดั การฝ่ายตรวจสอบ
ภายในนำ�เสนอรายไตรมาส
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯก็มกี ารติดตามความเสีย่ งทีเ่ กิดใหม่ทวั่ โลก
(Global Emerging Risk)อย่างสม่ำ�เสมอและได้วิเคราะห์แนวทาง
เปิ ด เผยไว้ ใ น“รายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (SD Report)”
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษั ท อิ ชิ ตั น กรุ๊ ป จำ � กั ด (มหาชน) มี น โยบายการจ่ า ย
เงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท ฯ “จ่ า ยเงิ น ปั น ผลไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 40
ของกำ�ไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรร
ทุ น สำ � รองตามกฎหมาย” คณะกรรมการบริ ษั ท อาจพิ จ ารณา
การจ่ายเงินปันผลประจำ�ปีของบริษัทฯโดยจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษั ท มี อำ � นาจอนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้ เ ป็ น
ครั้ ง คราวเมื่ อ เห็ น ว่ า  บริ ษั ท ฯมี ผ ลกำ � ไรสมควรที่ จ ะทำ � เช่ น นั้ น                          

แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ทั้ ง นี้ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดั ง กล่ า วต้ อ งไม่ มีผ ลกระทบต่ อ แผนการ
ลงทุน ฐานะทางการเงิน และการดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯอย่าง
มีนัยสำ�คัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึง ความจำ�เป็น และ              
ความเหมาะสมในอนาคตของบริ ษั ท ฯ และเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่
บริษัทฯมีต่อสถาบันการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท          
ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2561 ได้มมี ติอนุมตั ิให้จา่ ย
เงินปันผลประจำ�ปี (งวด 1 มกราคม 2560  – 31 ธันวาคม 2560)
โดยให้นำ�เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี2561อนุมัติต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
รายละเอียด
เงินปันผลจ่าย (บาท:หุ้น)

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

1) เงินปันผลระหว่างกาล (1 มกราคม - 30 มิถุนายน)

-

0.25

0.25

2) เงินปันผลงวดสุดท้าย (1 กรกฎาคม- 31 ธันวาคม)

-

-

0.25

3) เงินปันผลประจำ�ปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)*

0.15

-

-

รวมจ่ายเงินปันผลทั้งปี (บาท : หุ้น)

0.15

0.25

0.50

รวมเป็นเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)

195

325

650

กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)

315.1

368.5

812.7

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)

62.0

88.0

80.0

หมายเหตุ: *รออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561
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โครงสร้างการถือหุ้น และ การจัดการ
ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 15,501 ราย  
(คิดจากทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 1,300,000,000 หุ้น)   
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจำ�นวน 10 ราย ดังนี้
ลําดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ความสัมพันธ์ กับ
ประธานกรรมการ
บริษัท

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

หุ้น (ร้อยละ)

360,639,600

27.74

น้องชายภรรยา

82,406,200

6.34

1.

นายตัน  ภาสกรนที

2.

นายจารุวร สุขพันธุ์ถาวร

3.

นางอิง ภาสกรนที

ภรรยา

60,000,000

4.62

4.

นาย ภาสกร ภาสกรนที

บุตรชาย

60,000,000

4.62

5.

ด.ญ.ใกล้นที  ภาสกรนที

บุตรสาว

60,000,000

4.62

6.

น.ส.วริษา ภาสกรนที

บุตรสาว

52,569,700

4.04

7.

นายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร

พี่ชายภรรยา

40,000,000

3.08

8.

นาย ธิติ  จิรนนท์กาล*

ไม่มี

35,000,000

2.69

9.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

ไม่มี

  26,992,244

2.08

10.

น.ส.สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร

พี่สาวภรรยา

26,127,900

2.01

รวม

803,735,644

61.84

หมายเหตุ:  เดิมชื่อ *นายเอวี่ย จิ้น โช ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นายธิติ  จิรนนท์กาล ในปี 2560
ข้อจำ�กัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว
โดย ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำ�นวนร้อยละ 7.86
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โครงสร้างองค์กร
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร
สำ�นักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ายกำ�กับ
การปฏิบัติงาน

กรรมการผู้อำ�นวยการ
ตัน ภาสกรนที
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
อิง ภาสกรนที

รองกรรมการผู้จัดการ-บัญชีการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ-เครื่องดื่ม

รองกรรมการผู้จัดการ-โรงงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-บัญชีการเงิน
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นายตัน ภาสกรนที
อายุ 58 ปี
ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :

3 กรกฎาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   มหาวิทยาลัยลำ�ปาง
- บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ  ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  1) DAP รุ่นที่ 12/2004      2) FBG รุ่นที่ 6/2016
- สถาบันอื่น : ไม่มี

นางอิง ภาสกรนที
อายุ 47 ปี
กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน/กรรมการธรรมาภิบาล/
รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ (กรรมการบริหาร)
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :

3 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :
คู่สมรส / นางอิง  ภาสกรนที

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท    บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  1) DAPรุ่น 12/2004  2) DCPรุ่น 44/2004  3) FBGรุ่น 6/2016  
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: หลักสูตรอบรมด้านการบริหาร
  ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560   
  (หลักสูตร P01 และ S01-S06)
*** รายละเอียดปรากฏใน “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร” ***
- สถาบันอื่น : ไม่มี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 4.62

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :
คู่สมรส / นายตัน  ภาสกรนที

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 27.74

2542 - 2553 กรรมการ /
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
กรรมการผู้จัด การ                

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2542 - 2553 กรรมการ /
รองกรรมการผู้จัดการ                

บริษัทจำ�กัด
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-

บริษัท เสือติดปีกครับ จำ�กัด
บริษัท ตันแอนด์ตัน แอสเซ็ท จำ�กัด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทจำ�กัด
ในปี 2560-ปัจจุบัน มีการดำ�รงตำ�แหน่งทั้งหมด 15 บริษัท  
โดยเป็น 6 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
1. ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์
มาเนจเม้นท์ จำ�กัด
2. ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภาสกรนที จำ�กัด    
3. ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิน กับ ตัน จำ�กัด
4. ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตัน อิง แอสเซ็ท จำ�กัด
5. ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีวายแมริเอจ สตูดิโอ จำ�กัด
6. ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสือติด ปีก ครับ จำ�กัด                                
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-
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นายธิติ
จิรนนท์กาล
อายุ 56 ปี
กรรมการบริษทั (กรรมการบริหาร )
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :

13 สิงหาคม 2557  

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี    สื่อมวลชน สาขาวารสารและสิ่งตีพิมพ์    
                    มหาวิทยาลัยซื่อซิง
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  1) DAP รุ่นที่ 12/2004      2) FBG รุ่นที่ 6/2016
- สถาบันอื่น : ไม่มี

นายธนพันธุ์
คงนันทะ
อายุ 44 ปี
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
รองกรรมการผูจ้ ดั การ-เครือ่ งดืม่ (กรรมการบริหาร)
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :

3 กรกฎาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 2.69

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจเกษตร
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  1) DAP รุน่ ที1่ 06/2013   2) RCLรุน่ ที่ 5/2016   3) BMT รุน่ ที่ 4/2017
- สถาบันอื่น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.48

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี

กรรมการ /
2537 - 2554
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ที่ปรึกษาโรงงาน                

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทจำ�กัด
1. ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท  เวดดิ้ง บิสซิเนส
คอนซัลแท้นท์ จำ�กัด
2. ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษทั แทงค์กว้ิ เซอร์วสิ   จำ�กัด
3. 2536-2537 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษทั จำ�กัด ซิว่ หวี่ ซู่ ซือ่ เหลียน สว่อ
แฟรนไชส์
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มีหมายเหตุ : ในปี 2560 นาย เอวี่ย จิ้น โช  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  
นายธิติ จิรนนท์กาล และได้ยื่นเอกสารถึงสำ�นักงาน ก.ล.ต.
และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว

2551 - 2553 ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการตลาดธุรกิจ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
เครือ่ งดืม่ / รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย
การตลาดธุรกิจเครือ่ งดืม่            
2550 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ธุรกิจเครื่องดื่ม          

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

2547 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดพาณิชย์

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทจำ�กัด
-ไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-
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นายวิโรจน์
สุภาสูรย์
อายุ 52 ปี
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
รองกรรมการผูจ้ ดั การ-โรงงาน (กรรมการบริหาร )
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :

3 กรกฎาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  1) DAP รุ่นที่ 106/2013      2) RCL รุ่นที่ 5/2016
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: หลักสูตรอบรมด้านการบริหาร
  ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560   
  (หลักสูตร P01 และ S01-S06)
*** รายละเอียดปรากฏใน “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร” ***
- สถาบันอื่น : ไม่มี

นางสาวอารยา
พานิชายุนนท์
อายุ 42 ปี
กรรมการบริษทั / รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการเงิน
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :

3 กรกฎาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน   
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  1) DAP รุ่นที่ 106/2013  2) RCL รุ่นที่ 5/2016  
  3) BMTรุ่นที่ 4/2017
- สถาบันอื่น : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.07
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.56

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี

2554 - 2556        กรรมการ                  บริษัท  ไอแอมกรีนที จำ�กัด  

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2542 - 2554       ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท  เวดดิ้งบิสซิเนส
คอนซัลแท้นท์ จำ�กัด

2547 - 2554 ผู้จัดการทั่วไป

บมจ.  โออิชิ  เทรดดิ้ง  

2541 - 2547 ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท  โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

2540 - 2541 ผู้จัดการโครงการ บริษัท  แดรี่  พลัส จำ�กัด
2532 - 2540 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท  โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทจำ�กัด
-ไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทจำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ลพบุรีอินน์ พลาซ่า จำ�กัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เดี่ยว เดี่ยว กับตัน จำ�กัด                       
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์
นิมมลธนากรณ์
อายุ 66 ปี

นายอิสสระชัย
เดชาฤทธิ์
อายุ 58 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :

3 กรกฎาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา
- การศึกษาบัณฑิต มัธยมศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  1) DAP  รุ่น 106/2013       2) AACP  รุ่น 16/2014    
  3) RNG รุ่น 8/2016          4) ELP รุ่นที่ 9/2017
- สถาบันอื่น : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์    
  หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี
ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2550 - 2555 ผู้จัดการ  
2548 - 2549

สหกรณ์ออมทรัพย์
กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำ�กัด

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ
ประจำ�ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

2545 - 2548 รองเจ้ากรมสวัสดิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
2543 - 2545 เสนาธิการกรม
สวัสดิการ

กรมสวัสดิการทหารอากาศ

2537 - 2540 ผู้อำ�นวยการกอง
การร้านค้า

กรมสวัสดิการทหารอากาศ

3 กรกฎาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  1) DAP รุ่นที่ 27/2004     2) AACP รุ่นที่ 17/2014    
  3) RNG รุ่นที่ 8/2016     4) ELP รุ่นที่ 9/2017
- สถาบันอื่น : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ :           
  หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี
ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2558

กรรมการ           บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเซีย จำ�กัด

2558

กรรมการ           บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่นจำ�กัด

2553 - 2558 กรรมการ           บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
2553 - 2556 กรรมการ           บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป จำ�กัด
2553 - 2558 กรรมการ           บริษัท แคปปิตอล โอเค จำ�กัด
2549 - 2558 กรรมการ           บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จำ�กัด
2546 - 2558 กรรมการ           บริษทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
2546 - 2558 กรรมการ           บริษทั เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จำ�กัด

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัด
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัด
ปัจจุบัน

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-

กรรมการ บริษัท โกลบอล วัน แคปปิตอล จำ�กัด
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นายประสาน
ลิ้มพิพัฒนกุล
อายุ 61 ปี
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :

3 กรกฎาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี การบัญชี       จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  1) DAP  รุ่น 106/2013       2) AACP รุ่น 16/2014    
  3) RNG รุ่น 8/2016          4) ELP รุ่นที่ 9/2017
- สถาบันอื่น : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์    
  หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การ-บัญชีและการเงิน
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :

ปี 2556

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรีบัญชี    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบัญชี     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  1) DAP รุ่นที่ 106/2013
- สถาบันอื่น : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.04
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : ปี 2556 - ปี2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี

2556 - 2557 กรรมการ           บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2545 - 2554 ผู้อำ�นวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

2552 - 2557 รองกรรมการ
ผู้จัดการ

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี
ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

2550 - 2552 ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท โรงงานสยามบอลล์
สปอร์ต จำ�กัด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

2545 - 2549 กรรมการบริหาร
และที่ปรึกษา

บริษัท  สยามยูนิโซล จำ�กัด

2544 - 2545 กรรมการบริหาร
และที่ปรึกษา

บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัทจำ�กัด
-ไม่มี-

2542 - 2543 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เค เอ็มโฟม จำ�กัด                

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทจำ�กัด
-ไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-
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นายปรีชา
อัจฉรานนท์
อายุ 55 ปี

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-

นายอภิชาติ
สุขจิรวัฒน์
อายุ 52 ปี
เลขานุการบริษทั / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร /
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง /
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน /
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ -บัญชีและการเงิน
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี การบัญชี          มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง        
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  1) DAP  รุ่น 106/2013       2) RCL  รุ่นที่ 5 /2016
  3) BMT  รุ่นที่ 4/2017
- สถาบันอื่น : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย                                 
1) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 30
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.11
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2545 - 2554     รองผู้อำ�นวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน  

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

นายสุมล
โฮ้บำ�เพ็ญ
อายุ 40 ปี
ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการกำ�กับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เทคโนโลยีราชมงคล    
  วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  1) ACPG  รุ่นที่ 16 /2015
- สถาบันอื่น :
1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2) การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต รุ่นที่ 2/58
   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
3) โครงการอบรมผู้ตรวจสอบภายใน
   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
4) การอบรมเตรียมตัวเป็นผู้สอบภายในรับอนุญาต (EIAP)
   รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.004
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2549 – 2552     ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำ�กัด
(มหาชน)

2554 - 2556      ผูจ้ ดั การฝ่าย
บริษัท เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริ่ง
ตรวจสอบภายใน           เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
2543 – 2549      ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่าย สนง. ดร. วิรัช แอนด์
ตรวจสอบภายใน                แอสโซซิเอท
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รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการและกรรมการบริหารของบริษทั ฯ รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ โดยให้นำ�ส่งสำ�เนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แก่เลขานุการบริษัท
เพื่อรวบรวม ทำ�สรุป และนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการของบริษัทฯ
ลำ�ดับ

รายชื่อ

หุ้นสามัญ(หุ้น)
ณ 31 ธ.ค. 2560

ณ 31 ธ.ค. 2559

เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)

1.

นายตัน  ภาสกรนที

360,639,600

360,639,600

-

2.

นางอิง  ภาสกรนที

60,000,000

60,000,000

-

3.

นายธิติ  จิรนนท์กาล

35,000,000

35,000,000

-

4.

นายวิโรจน์  สุภาสูรย์

7,277,400

7,277,400

-

5.

นายธนพันธุ์  คงนันทะ

6,200,000

6,670,000

(470,000)

6.

น.ส. อารยา พานิชายุนนท์

926,600

926,600

-

7.

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธนากรณ์

-

-

-

8.

นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล

-

-

-

9.

นายอิสสระชัย  เดชาฤทธิ์

-

-

-

หมายเหตุ

รายงานการถือหลักทรัพย์กรรมการบริหารของบริษัทฯ
ลำ�ดับ
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รายชื่อ

หุ้นสามัญ(หุ้น)
ณ 31 ธ.ค. 2560

ณ 31 ธ.ค. 2559

เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)

1.

นายตัน  ภาสกรนที

360,639,600

360,639,600

-

2.

นางอิง  ภาสกรนที

60,000,000

60,000,000

-

3.

นายธิติ  จิรนนท์กาล

35,000,000

35,000,000

-

4.

นายธนพันธุ์  คงนันทะ

6,200,000

6,670,000

(470,000)

5.

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

7,277,400

7,277,400

-

6.

นายปรีชา  อัจฉรานนท์

500,000

500,000

-

หมายเหตุ

การสรรหากรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัทฯ
กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ
เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯและบริษัทย่อย
เป็ น ไปอย่ า งมี ห ลั ก เกณฑ์ ตามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี              
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำ�หนด
ออกจากตำ�แหน่งตามวาระ หรือเมื่อตำ�แหน่งกรรมการว่างลง และ
นำ�เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาทักษะ
ความเชี่ยวชาญและได้ จัดทำ �Board Skill Matrix ตามนโยบาย
ความหลากหลายของคณะกรรมการสำ�หรับใช้ประกอบการพิจารณา
เพือ่ ให้เกิดความหลากหลายของ ความเชีย่ วชาญ และตามคุณสมบัติ
ทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนด เพือ่ เข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการของบริษทั ฯ
โดยจะประกาศเชิญชวนให้เสนอชือ่ บุคคล และวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.ichitangroup.com และ ระบบ SET
Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นใน
ปี 2560 บริษทั ฯ ได้ประกาศตัง้ แต่  วนั ที่ 2 ตุลาคม 2560 -31 ธันวาคม 2560
ซึ่งไม่มีการเสนอชื่อบุคคลหรือวาระใดเข้ามา
1. คณะกรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบริษัท
เป็ น ไปตามแนวทางในการแต่ ง ตั้ ง กรรมการตามข้ อ บั ง คั บ ของ
บริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบ
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้องของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โ ดยข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษัท ฯที่เ กี่ย วข้ อ งสรุ ป
สาระสำ�คัญได้ดังนี้
1. บริษทั ฯ มีคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
ห้า  (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน เป็น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำ�แหน่ง
อื่นตามที่เ ห็น เหมาะสมด้วยก็ได้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำ � นวนกรรมการทั้ ง หมดต้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก ร
ผูเ้ ป็นกรรมการของบริษทั ฯ ไม่จ�ำ เป็นจะต้องเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
		
2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำ�โดยที่ประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารดั ง ต่ อ ไปนี้
(ก)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
(ข)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน
เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ ได้รับ

การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการเท่ า จำ � นวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำ�นวนกรรมการที่พึงมี                   
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีทกุ ครัง้ กรรมการจะต้อง
ออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อยจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้จบั สลากว่าผู้ ใดจะออกก่อน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยู่
ในตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง
ไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้
4. นอกจากพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจาก
ตำ�แหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วย
    บริษัทมหาชนจำ�กัด
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(จ) ศาลมีคำ�สั่งให้ออกจากตำ�แหน่ง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยน่ื ใบลาออกต่อบริษทั ฯ
การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั ฯ กรรมการซึง่ ลาออก
ตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษทั มหาชนจำ�กัด
ทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีทตี่ �ำ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึง
คราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทั อาจเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจำ�กัดเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าว จะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ
อยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำ�นวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ (1/2) ของจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

35

รายงานประจำ�ปี 2560

8. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบจัดการกิจการทัง้ หลาย
ทัง้ ปวงของบริษทั ฯและมีอ�ำ นาจหน้าทีด่ �ำ เนินการภายในขอบเขตของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามมติของทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
9. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน ห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หรือ
เข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือ บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่นใดซึ่ง
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะ
มีมติแต่งตั้งกรรมการ
10. กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้าหากมีสว่ น
ได้เสียในสัญญาทีบ่ ริษทั ฯ ทำ�ขึน้ ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุน้
หุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
11. จำ�นวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อผูกพัน
บริษัทฯ ได้นั้น ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำ�คัญของบริษทั ฯ โดยทีป่ ระชุมถือหุน้ หรือคณะกรรมการ
บริษทั มีอ�ำ นาจกำ�หนดรายชือ่ กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงลายมือชือ่ ผูกพัน
บริษัทฯ ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
กรรมการ 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายตัน ภาสกรนที
2. นางอิง ภาสกรนที
3. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์
    นิมมลธนากรณ์
4. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
5. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
6. นายธิติ จิรนนท์กาล*
7. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
8. นายธนพันธุ์ คงนันทะ
9. น.ส.อารยา พานิชายุนนท์
นาย อภิชาติ  สุขจิรวัฒน์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั

หมายเหตุ * เดิมชื่อ นายเอวี่ย จิ้น โช เปลี่ยนชื่อเป็นนายธิติ  จิรนนท์กาล
ในปี 2560 และได้แจ้งข้อมูลกับสำ�นักงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
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กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามแทนบริษทั ฯ คือ นายตัน ภาสกรนที
หรื อ นางอิ ง ภาสกรนที คนใด คนหนึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั บ                                       
นายธิติ  จิรนนท์กาล หรือ นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ หรือ นายธนพันธุ์
คงนันทะ หรือ นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ รวมเป็น 2 คน และ              
ประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ
ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการมีอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการและดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย   
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษัท ฯ ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุ ม
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
3. จัดให้มกี ารทำ�งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษทั ฯ ณ รอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง
กลยุทธ์ แผนงานการดำ�เนินธุรกิจ ของที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. พิจารณากำ�หนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกำ�กับดูแลให้มรี ะบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยมีมาตรการรองรับ
และวิธีการควบคุม เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง
เหมาะสม
6. กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำ�เนินธุรกิจ
งบประมาณของบริษัทฯรวมถึงควบคุมกำ�กับดูแล (Monitoring
and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่กำ�หนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. พิจารณากำ�หนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�ำ นาจในการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ และคณะอนุกรรมการ
อืน่ ตามความเหมาะสม รวมถึงการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ที่แต่งตั้ง  
8. พิจารณาจัดทำ�รายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ และ
รับผิดชอบต่อการจัดทำ�และการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึง
ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานในรอบปีทผ
ี่ า่ นมาและนำ�เสนอต่อ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9. คณะกรรมการอาจมอบอำ�นาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน
หรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการได้
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำ�นาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำ�นาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขการมอบอำ�นาจนัน้ ๆ ได้เมือ่
เห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อำ�นาจที่ทำ�ให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ
ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดทีจ่ ะทำ�ขึน้ กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอืน่ ใดของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวัน
ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ                
กำ�หนดค่าตอบแทนให้กรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 3  ท่านได้แก่
1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์      กรรมการอิสระ
2. นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล                กรรมการอิสระ
3. นายธนพันธุ์ คงนันทะ
         กรรมการ
กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง
การเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และจะนำ�เสนอต่อ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561  
ประกอบกับไม่มกี ารเสนอชือ่ ผู้ ใดเข้าพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ           
ของบริษทั ฯ จากผูถ้ อื หุน้ ตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้ประกาศรับสมัคร ตัง้ แต่วนั ที่
2 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. ประธานกรรมการบริษัท
ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานกรรมการบริษทั
สร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้เกิดขึน้ กับธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึง
การดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยภายใต้วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายของบริษทั ฯ ด้วยการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการดำ�เนินธุรกิจและการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
กำ�กับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติ
ทีเ่ หมาะสมต่อการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ และ
ผู้ที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังรวมถึงการส่งเสริมและการกำ�กับดูแลให้
คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
อย่างทุม่ เทและซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็น
หลักสำ�คัญ
บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร
สนับสนุนคณะกรรมการบริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้นโยบายการกำ�กับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานสามารถบรรลุ เ ป้ า หมาย

ตามนโยบายและแผนธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ควบคู่ กั บ การส่ ง เสริ ม                    
ให้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความชำ�นาญ
อย่างสม่ำ�เสมอ
บทบาทและหน้าทีต่ อ่ พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียส่งเสริม
ให้พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย เกิดความเชือ่ มัน่ ความไว้วางใจ
และให้การยอมรับต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยให้ความสำ�คัญ
กับการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
3. กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั จะคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมาดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และจำ�นวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่าง
น้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะสูงกว่าปัจจุบนั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย  กรรมการอิสระ จำ�นวน 3 ท่าน
โดยกรรมการอิสระไม่ได้ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
และผู้ถือหุ้นที่มีอำ�นาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในลักษณะทีจ่ ะทำ�ให้มขี อ้ จำ�กัดในการแสดง
ความเห็นที่เป็นอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องไม่มธี รุ กิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน
หรือมีผลประโยชน์เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯและบริษทั ย่อยอันอาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้
1) ถือหุน้ ไม่เกิน 0.5% ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริ ษั ท * ทั้ ง นี้ ให้ นั บ รวมการถื อ หุ้ น ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของ
บริษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
3) ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดย
ตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา  มารดา  คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย
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4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั * ในลักษณะ
ทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวม
ทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของผูท้ มี่ ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาต
ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั * และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้
ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชีซงึ่ มี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั * สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสอง (2) ปีกอ่ นวันทีย่ นื่ คำ�ขออนุญาตต่อ                 
สำ�นักงาน ก.ล.ต.
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
การให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้
รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั * และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้
ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ น
วันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของ บริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมหรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกิน 1%
ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัท*
9) กำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระต่อเนือ่ งได้ไม่เกิน
9 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศเริ่มดํารงตําแหน่งในครั้งต่อไป
10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท*
หมายเหตุ: 1) บริษทั * หมายถึง บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
                รายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
                      2) เปิดเผยโดยละเอียดในแบบ 56-1  ส่วน “ กรรมการอิสระ”

4. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ  ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535  ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
รวมทั้งข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และต้องมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า  3 คน โดยอย่างน้อย 1 คนมีความรู้  
ความสามารถด้านบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่
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จะทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถืองบการเงินของบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
คราวละ 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้
1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล*
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์  
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายสุมล     โฮ้บำ�เพ็ญ   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   
หมายเหตุ : * นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ข้ อ กำ � หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนด
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า รายการดั ง กล่ า ว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย             
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5)  ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จำ�นวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้
ขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง เพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1. นางอิง ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธนพันธุ์ คงนันทะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอภิชาติ  สุขจิรวัฒน์         
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2556

ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. กำ � หนดนโยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งแบบ
บูรณาการ (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุม
ความเสีย่ งหลักของธุรกิจ เช่น ความเสีย่ งของธุรกิจ (Business Risk)
และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ  (Operational Risk) เป็นต้น
2. ประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบ
ที่อาจมีต่อองค์กรทั้งความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร
3. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบตั ติ ามแผนจัดการความเสีย่ ง
ของบริษัทฯ
4. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำ�คัญ
ที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงความเสีย่ งและการจัดการ
ความเสี่ยง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตาม
ความเหมาะสม
6. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3. นางอิง ภาสกรนที
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่ง
ตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1. กำ�หนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จำ�นวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำ�หนด
คุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
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2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลทีเ่ หมาะสมให้ด�ำ รง
ตำ�แหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำ�แหน่งว่างลง
และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดเกีย่ วกับการสรรหาตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ เพือ่
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. กำ�หนดวิธกี ารและหลักเกณฑ์การเสนอรายชือ่ บุคคลผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
7. คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ ี สี �ำ หรับ
กรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นาย ประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล                 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์                      
กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล
3.  นางอิง   ภาสกรนที                    
         
กรรมการธรรมาภิบาล
นายสุมล  โฮ้บำ�เพ็ญ  เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
หมายเหตุ : คณะกรรมการการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
1. พิจารณา ทบทวน นำ�เสนอ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
ในเรื่องนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะ
สนับสนุน การดำ�เนินงานของบริษทั ฯตามแนวทางของธรรมาภิบาล
เพือ่ ก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของบริษัทฯ  อย่างยั่งยืน
2. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำ�นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ใน
ข้อ 1 ไปใช้พฒ
ั นาอย่างต่อเนือ่ ง โดยนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าว
ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของหน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแลหรือ
เกี่ยวข้องและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
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3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้อง
กับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำ�หนดไว้
4. ติดตามและสั่งการในกรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
และพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ว่ี างไว้
5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตาม
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รายงานแก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความ
เหมาะสม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
บริหาร ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ภายใต้ขอบเขตที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั เป็น
ผู้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการผู้บริหาร
ของบริษทั ฯ  และ/หรือ บุคคลภายนอกโดยกรรมการบริหารจะต้อง
มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทเี่ หมาะสม มีความรู  ้ ความเข้าใจ
ถึงคุณสมบัต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบ
ด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่าน ดังนี้
1. นายตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางอิง ภาสกรนที
กรรมการบริหาร
3. นายธิติ จิรนนท์กาล
กรรมการบริหาร
4. นายปรีชา อัจฉรานนท์
กรรมการบริหาร
5. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
กรรมการบริหาร
6. นายธนพันธุ์ คงนันทะ
กรรมการบริหาร
นายอภิชาต สุขจิรวัฒน์  
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ให้กรรมการบริหารมีอำ�นาจดำ�เนินการตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้
มติประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำ�นาจจัดทำ� เสนอแนะ และกำ�หนดนโยบายแนวทางธุรกิจ
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำ�หนดแผนธุรกิจ อำ�นาจการบริหาร กำ�หนดงบประมาณ
สำ�หรับประกอบธุรกิจประจำ�ปี และงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำ�เนินการตาม
แผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบายและ
แนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท

4. มีอำ�นาจดำ�เนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของ
บริษัทฯ รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้
ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัทฯ
5. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จาก
สถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผูค้ �้ำ ประกันหรือการชำ�ระเงินหรือ
ใช้จา่ ยเงินเพือ่ ธุรกรรมตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ เช่น การจ่ายเงิน
เพือ่ การลงทุน และเพือ่ การดำ�เนินงานต่างๆ เป็นต้น ทัง้ นี้ มีการกำ�หนด
วงเงินสำ�หรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรือจำ�นวนเทียบเท่า
หรื อ เป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย อย่ า งไรก็ ดี
วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบัน
การเงินในประเทศ รวมทัง้ การกำ�หนดผูม้ อี �ำ นาจสัง่ จ่ายเงินจากบัญชี
เงินฝากทั้งหลายของบริษัทฯ
7. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือ
ปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำ�ปีและการจ่ายเงินรางวัลประจำ�ปี                    
(เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ยกเว้น ตำ�แหน่งกรรมการ
ผู้อำ�นวยการขึ้นไป
8. มีอำ�นาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำ�แหน่ง
ที่ต่ำ�กว่าตำ�แหน่งกรรมการผู้อำ�นวยการ
9. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
กรรมการผู้อำ�นวยการ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 6/2556 วั น ที่ 17
มิถุนายน 2556 นายตัน ภาสกรนที ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการผู้อำ�นวยการ โดยมีขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบดังนี้
ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของ กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
1. ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำ�วัน
ของบริษัทฯ
2. จัดทำ�นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และ
งบประมาณประจำ�ปีของเพือ่ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ
ขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
3. ดำ�เนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร
4. ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่าง
สม่ำ�เสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำ�เนินงานการบริหารจัดการ
รวมถึงความคืบหน้าในการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จาก
สถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผูค้ �ำ้ ประกัน หรือการชำ�ระเงิน

หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของ เช่น การจ่ายเงิน
เพือ่ การลงทุนและเพือ่ การดำ�เนินงานต่างๆ เป็นต้น ทัง้ นี้ มีการกำ�หนด
วงเงินสำ�หรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือจำ�นวนเทียบเท่า 
หรื อ เป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย อย่ า งไรก็ ดี
วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยูก่ บั
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

รายการ

อำ�นาจอนุมัติ

การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินใน
การบริหารงาน

ไม่เกิน 50 ล้านบาท

การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินในการซื้อ
ทรัพย์สิน

ไม่เกิน 50 ล้านบาท

การสั่งจ่ายตามสัญญา

ไม่เกิน 100 ล้านบาท

การตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

การสั่งจ่ายค่ารับรอง

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

การสั่งจ่ายค่าการกุศลและสินค้า
เผยแพร่

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

6. มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยทางการเงินในการดำ�เนินการ
ตามธุรกิจปกติของ เช่น การจัดซื้อ โดยวงเงินสำ�หรับแต่ละรายการ
ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ ในตารางอำ�นาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำ�ปีที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำ�สัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
7. กำ�หนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง
การโยกย้าย การกำ�หนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และการเลิกจ้าง
พนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำ�นวยการลงไป ตามลำ�ดับ
8. ออกคำ�สัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพือ่ ให้การดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของ รวมถึง
เพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเพือ่ ให้การดำ�เนินการทางธุรกิจรวมทัง้ การบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้ง
นโยบายของตามหลักธรรมาภิบาล
10. มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำ�งานชุดต่างๆ
เพือ่ ประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการทีด่ แี ละโปร่งใส และมีอ�ำ นาจ
ในการมอบอำ�นาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการ
อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของกรรมการ
ผูอ้ �ำ นวยการ หรืออาจมอบอำ�นาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าว มีอ�ำ นาจตาม
ทีก่ รรมการผูอ้ �ำ นวยการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร
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ซึ่งกรรมการผู้อำ�นวยการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ ไ ข บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบอำ � นาจ หรื อ การมอบอำ � นาจนั้ น ๆ ได้
ตามที่เห็นสมควร
11. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
การมอบหมายอำ�นาจบริหารให้แก่บคุ คลอืน่ ในการกระทำ�การแทน
และในนามบริษัทฯ
ทั้ ง นี้ ก ารมอบหมายอำ � นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรรมการผู้อำ�นวยการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจหรือ
มอบอำ�นาจช่วงทีท่ �ำ ให้ผรู้ บั มอบอำ�นาจจากกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
สามารถอนุ มั ติ ร ายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
(ตามนิ ย ามประกาศคณะกรรมการกำ � กั บ ตลาดทุ น และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำ�หนด) มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใด
กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง กรรมการ
ผู้อำ�นวยการไม่มีอำ�นาจอนุมัติการดำ�เนินการในเรื่องดังกล่าว โดย
เรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ  
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ อนุมตั ติ อ่ ไป ยกเว้นเป็นการอนุมตั ิ
รายการที่เป็น ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างประธานกรรมการ
บริษทั และกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
คณะกรรมการบริ ษั ท กำ � หนดให้ มี ก ารแยกตำ � แหน่ ง ระหว่ า ง
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำ�นวยการ ดังนี้
1) ประธานกรรมการบริษัท
• กำ�หนดนโยบาย ทิศทาง การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
แผนงานที่กำ�หนดไว้
•  สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยให้ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำ�นาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
•  เป็นประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปีของบริษัทฯ
• เป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทกี่ ารประชุมมีการลงคะแนน
เสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
2) กรรมการผู้อำ�นวยการ
•  มีหน้าทีร่ บั นโยบายจากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
บริหาร นำ�ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
•  บริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับดำ�เนินงานตามปกติธรุ ะและงานบริหาร
ของบริษัทฯ
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คณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริหารประกอบด้วยผูบ้ ริหารซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 5 ท่าน  
ตามลำ�ดับดังนี้
1. นายตัน  ภาสกรนที
กรรมการผู้อำ�นวยการ
2. นางอิง  ภาสกรนที
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
3. นายปรีชา อัจฉรานนท์
รองกรรมการผู้จัดการ–บัญชีและการเงิน
4. นายธนพันธุ์ คงนันทะ
รองกรรมการผู้จัดการ–ธุรกิจเครื่องดื่ม
5. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
รองกรรมการผู้จัดการ–โรงงาน
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ นายอภิชาติ  สุขจิรวัฒน์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชี การเงิน เป็นเลขานุการบริษทั
ตัง้ แต่วนั ที่ 18  กุมภาพันธ์ 2556 เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั ตาม
ที่ กำ � หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่
งานเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทปรากฏ
ในข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
      เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำ�หนดในมาตรา 
89/15 และมาตรา  89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่
31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้   ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1. ทะเบียนกรรมการ
1.2. หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม กรรมการ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการและรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
1.3. หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียรายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหาร
2.1. กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่ “รายงานการมีสว่ นได้เสีย”
(หมายถึง กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนและผู้เกี่ยวข้อง) ให้บริษัทรับทราบ
2.2. เลขานุการบริษทั จัดส่งสำ�เนารายงานให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำ�การ นับแต่วนั ที่
ได้รับรายงานนั้น
2.3. ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับแต่วนั ทีม่ กี ารจัดทำ�เอกสารหรือข้อมูล
ดังกล่าว
3. ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศ
กำ�หนด

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีการกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปีซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะ
มีการกำ�หนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระ
เพื่อพิจารณา  มีเอกสารประกอบ การประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ
ซึง่ สำ�นักกรรมการผูอ้ �ำ นวยการและสำ�นักเลขานุการบริษทั จะดำ�เนินการ
จั ด ส่ ง ให้ กั บ คณะกรรมการล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 7 วั น เพื่ อ ให้
คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วม
ประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้
กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่าง
เปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผูป้ ระมวลความเห็นและข้อสรุป
ที่ได้จากที่ประชุม บันทึกการประชุมจัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษรโดย
มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลังจากที่ผ่านการรับรอง
จากที่ประชุม เอกสารจะถูกจัดเก็บเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดงั นี้
การประชุมคณะกรรมการประจำ�ปี 2560

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

กรรมการ กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการสรรหา
ประชุมโดย
กรรมการ กรรมการ
และกำ�หนด
ไม่มีฝ่าย
ธรรมาภิบาล บริหาร
ค่าตอบแทน
จัดการ

1. นายตัน  ภาสกรนที

ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร

5/6

-

-

-

-

12/12

-

2. นางอิง  ภาสกรนที

รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน/                   
กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการบริหาร

6/6

-

4/4

3/3

3/3

12/12

-

3. นายธิติ  จิรนนท์กาล*

กรรมการ/กรรมการบริหาร

6/6

-

-

-

-

8/12

-

4. นายวิโรจน์  สุภาสูรย์

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหาร

5/6

-

4/4

-

11/12

-

5. นายธนพันธุ์  คงนันทะ

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหาร

6/6

-

4/4

-

12/12

-

6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์

กรรมการ

6/6

-

-

-

-

-

7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  
   นิมมลธนากรณ์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

6/6

4/4

4/4

-

-

-

1/1

6/6

4/4

-

3/3

3/3

-

1/1

6/6

4/4

-

3/3

3/3

-

1/1

-

-

-

-

-

11/12

-

8. นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
9. นายอิสสระชัย  เดชาฤทธิ์

10. นาย ปรีชา อัจฉรานนท์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/                        
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร

-

หมายเหตุ * เดิมชื่อ นายเอวี่ย จิ้น โช เปลี่ยนชื่อเป็นนายธิติ  จิรนนท์กาล ในปี 2560 และได้แจ้งข้อมูลกับสำ�นักงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
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วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำ�นวนกรรมการที่เหมาะสม โดยปัจจุบันมี
กรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 6 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
จำ�นวน 3 คน) ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
วันที่แต่งตั้งจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งล่าสุด

ประเภทของ
กรรมการ

การสรรหา/
การแต่งตั้ง (AGM)
เป็นกรรมการในปี 2560

ครบวาระปี

1. นายตัน  ภาสกรนที

2559

ประธานกรรมการ

ไม่ใช่

2562

2. นางอิง  ภาสกรนที

2557

กรรมการ

ใช่

2560

3. นายธิติ  จิรนนท์กาล

2559

กรรมการ

ไม่ใช่

2562

4. นายวิโรจน์  สุภาสูรย์

2557

กรรมการ

ใช่

2560

5. นายธนพันธุ์  คงนันทะ

2558

กรรมการ

ไม่ใช่

2561

6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์

2559

กรรมการ

ไม่ใช่

2562

7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  
   นิมมลธนากรณ์

2558

กรรมการอิสสระ

ไม่ใช่

2561

8. นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล

2558

กรรมการอิสสระ

ไม่ใช่

2561

9. นายอิสสระชัย  เดชาฤทธิ์

2557

กรรมการอิสสระ

ใช่

2560

รายชื่อ
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ก�ำ หนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในการกำ�กับ
การทำ�งานของบริษทั ฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ก่อนนำ�เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
• นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
     บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหาร (กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือพนักงาน ของบริษทั ฯ)
แต่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้นโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
• นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
    บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร เนื่องจากกรรมการบริหารทุกท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนประจำ�รายเดือน (บาท)

เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ

ประธานกรรมการ

45,000

45,000

-

-

-

15,000

กรรมการ

35,000

35,000

-

-

-

15,000

ค่าตอบแทนที่เป็นบำ�เหน็จกรรมการ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตอบแทนรวมทีเ่ ป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษทั ในรูปของเบีย้ ประชุมและบำ�เหน็จกรรมการเป็นจำ�นวนเงินรวมทัง้ สิน้ รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
รายนามคณะกรรมการ

บำ�เหน็จกรรมการ
ปี 2560

บริษัท

1. นายตัน  ภาสกรนที

424,351

2. นางอิง  ภาสกรนที

ค่าตอบ
แทนรวม

ตรวจสอบ

บริหาร
ความเสี่ยง

สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
ธรรมาภิบาล

-

-

-

-

-

424,351

727,459

-

-

-

-

-

727,459

3. นายธิติ  จิรนนท์กาล*

121,243

-

-

-

-

-

121,243

4. นายธนพันธุ์  คงนันทะ

363,730

-

-

-

-

-

363,730

5. นายวิโรจน์  สุภาสูรย์

363,730

-

-

-

-

-

363,730

6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์

121,243

-

-

-

-

-

121,243

7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  
   นิมมลธนากรณ์

424,351

-

540,000

60,000

-

-

1,024,351

8. นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล

545,595

-

420,000

-

45,000

45,000

1,055,595

9. นายอิสสระชัย  เดชาฤทธิ์

545,595

-

420,000

-

45,000

45,000

1,055,595

3,637,297

-

1,380,000

60,000

90,000

90,000

5,257,297

รวม

หมายเหตุ:  เดิมชื่อ *นายเอวี่ย จิ้น โช ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นายธิติ  จิรนนท์กาล ในปี 2560
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2558 - 2560 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารดังนี้
ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2558 - 2560
ประเภท

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

เงินเดือน

6

28,090,080

6

27,730,080

6

26,195,040

เงินโบนัส

6

2,133,500

6

1,813,500

6

5,457,300

รวม

30,223,580

29,543,580

31,652,340

ค่าตอบแทนอื่นๆ
ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้
ประเภท

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

6

1,404,504

6

1,380,144

6

1,237,752

เงินสมทบกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ
รวม

1,404,504

1,380,144

1,237,752

บุคลากร
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ถือว่าพนักงานของบริษทั ฯ เป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ อย่างยิง่ จึงให้ความสำ�คัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้นจำ�นวน 316  คน ตามลำ�ดับ โดยเป็นพนักงานประจำ�ทั้งหมด
ตารางแสดงรายละเอียดจำ�นวนพนักงานในแต่ละสายงาน
แผนก/ฝ่าย

จำ�นวนพนักงาน

แผนก/ฝ่าย

31 ธ.ค. 60

จำ�นวนพนักงาน
31 ธ.ค. 60

1. สำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการ

12

7. สารสนเทศและการตลาดออนไลน์

6

2. บัญชีการเงิน

13

8. ทรัพยากรบุคคล

8

3. การตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

24

9. พัฒนาธุรกิจ

2

4. โรงงาน

231

10. จัดซื้อ

5

5. ออกแบบ

5

11. กฎหมาย

3

6. สื่อสารการตลาด

4

12. ฝ่ายตรวจสอบภายใน

3

รวม

46

316

การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานอย่างมีนัยสำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ในระหว่างปี 2560 ได้มีการรับพนักงานเพิ่มขึ้นในบางสายงาน เช่นฝ่ายโรงงาน  ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายการตลาด
เครื่องดื่ม เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษทั และบริษทั ย่อย มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทีค่ �ำ นึงถึงความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทัง้ ยังต้องให้มคี วามเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และ
การเติบโตของบริษทั ฯด้วย ทัง้ นี้ ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชือ่ มโยงกับ การวัดผลการดำ�เนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบ
ของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะต้องทำ� การประเมินผลต่อผู้บังคับบัญชา  โดยการขึ้น เงิน เดือนประจำ�ปีและ
การจ่ายโบนัสประจำ�ปีจะขึน้ อยูก่ บั ผลการดำ�เนินงานตามการประเมินผล KPI ในแต่ละปีบริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันกลุ่ม ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่น โดยผลตอบแทน
พนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2558 - 2560มีดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

เงินเดือน

108,659,406

104,035,385

96,612,400

เงินโบนัส

8,608,860

10,660,010

18,665,633

ค่าตอบแทนอื่นๆ*

72,539,735

62,091,045

64,140,701

รวม

189,808,001

176,786,440

179,418,734

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

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
บริษทั และบริษทั ย่อย ไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงานกับผูบ้ ริหารหรือพนักงานบริษทั ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิ หรือผิดสัญญาการ
จ้างแรงงานแต่อย่างใด
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
บริษัทและบริษัทย่อย ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบริษัทฯ จึงมี
นโยบายที่จะพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขัน และผลักดันให้องค์กร
บรรลุสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน แสวงหาความรู้ ใหม่ๆ รวมถึงการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้
• การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้กำ�หนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเลื่อนตำ�แหน่ง
หรือสามารถโอนย้ายหรือสับเปลีย่ นหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอืน่ ๆ บนพืน้ ฐานของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้ กำ�หนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนตำ�แหน่ง/ปรับระดับตำ�แหน่งไว้อย่างชัดเจน
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จะมุง่ เน้นการฝึกอบรมภายในตามแผนการฝึกอบรมทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ใช้ทงั้ การฝึกอบรมภายในและภายนอก  โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่�ำ เสมอ และ
เหมาะสมกับพนักงานแต่ละตำ�แหน่งเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำ�งานของพนักงาน
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รายงานประจำ�ปี 2560

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(บริษทั ฯ) และ บริษทั ย่อย ได้ ให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ กับหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ี และ มุง่ มัน่ อย่างยิง่ ทีจ่ ะพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ
และมีการบริหารจัดการที่ดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่
ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย  ยดึ มัน่ คุณธรรม จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
มีการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง สมบูรณ์  และโปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได ซึง่ ได้ก�ำ หนดเป็นนโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล ทำ�หน้าทีด่ แู ลให้บริษทั ฯ กรรมการ
และ กรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบตั ิ ให้ถกู ต้อง
ตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ข้อบังคับบริษัทฯ
ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติ
“นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี” ของบริ ษั ท ฯในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2013 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556
และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติแก้ไข “นโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี” เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานปัจจุบัน
เป้าหมายของนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ได้ก�ำ หนดเป้าหมายของนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ไี ว้ดงั นี้ มุง่ เน้น
ให้การดำ�เนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง มีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทัง้ ให้ความสำ�คัญ
ต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ อันจะส่งผลให้กจิ การมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
และผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารรณรงค์สง่ เสริมความสำ�คัญของการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ต ามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีอ ย่ า งจริ ง จั ง โดยมี
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายและความรูเ้ กีย่ วกับการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ผ่านรายงานประจำ�ปี เอกสารคู่มือ
หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และ เอกสารคูม่ อื จรรยาบรรณ รวมถึง
บริ ษั ท ฯได้ ทำ � การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Website ของบริ ษั ท ฯ
www.ichitangroup.com ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพือ่
อำ�นวยความสะดวกแก่พนักงานทุกคนในองค์กร และเป็นการเผยแพร่
ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการทุก 1 ปี หรือตามความเหมาะสม โดยผ่านการ
นำ�เสนอจากคณะกรมการธรรมาภิบาล เพื่อปรับปรุงนโยบายให้มี
ความเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
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รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือหน่วยงานการกำ�กับดูแลต่างๆ ซึง่ ถือเป็นการยกระดับแนวทาง
การกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG) ให้เป็น
ไปตามมาตราฐานสากลจากการที่บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการนำ�หลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ ในการบริหารงานและการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการ
ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ
• ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทย
ประจำ�ปี 2560
ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทย
ในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of  Thai Listed
Companies) ซึ่งได้รับการประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯจัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”  5 ดาว
โดยบริษัทฯติดอันดับ 1 ใน 40 บริษัท Top Quartile ของกลุ่ม
บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มี มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ท างการตลาดมากกว่ า                              
หนึ่งหมื่นล้านบาท และเป็นเพียง 1 ใน 65 บริษัทที่ได้ผลคะแนนระดับ
ดีเลิศ หรือมากกว่า  90 คะแนนขึ้นไปจากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด
การกำ�กับดูแลกิจการทีบ่ ริษทั ฯยึดถือเป็นเกณฑ์ในการดำ�เนินธุรกิจ
คือ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)/องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ(OECD)/ ASEAN CG Scorecard โดยแบ่งออกเป็น
5 หมวดตามเกณฑ์ ได้แก่
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำ�คัญและสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุน
รายย่อย นักลงทุนสถาบัน  นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
โดยมีความตัง้ ใจทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนผูถ้ อื หุน้ ได้ ใช้สทิ ธิของตนเอง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ก�ำ หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่างๆ
ที่ส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
บริษทั ฯ ให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจน
ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจในที่ ป ระชุ ม
แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การล่ ว งหน้ า อย่ า งเพี ย งพอและทั น เวลา  และ
แจ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบกฎเกณฑ์ ต่ า งๆที่ ใ ช้ ใ นการประชุ ม ขั้ น ตอน
การลงมติ รวมถึ ง การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วในเว็ บ ไซต์ ข อง
บริษัทฯ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หนังสือพิมพ์

ล่วงหน้าก่อนที่จัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับ
ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2560 คณะกรรมการบริษทั
กำ�หนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปี โดยจะจัดขึ้น
ภายใน  4 เดือนนับตัง้ แต่วนั สิน้ รอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ฯ โดยในปี 2560
บริษทั ฯ ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2560
เวลา  14.00 น. โรงแรม อวานี   เอเทรียม กรุงเทพฯ ในการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของ
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. และ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจำ�ปี 2560 (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดย สมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ของบริษัทฯอยู่ในระดับ
“ 96 คะแนน ” ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
ที่ทำ�การสำ�รวจทั้งหมดอยู่ที่ 91.97 คะแนน
การอำ�นวยความสะดวกก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มติของคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที1่ /2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ได้ กำ� หนดให้ จัด ประชุ ม สามั ญ ผู้ถือ หุ้น ประจำ � ปี 2561 ในวั น ที่
25  เมษายน  2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อวานี   เอเทรียม กรุงเทพฯ
ซึ่งอยู่ใกล้ ขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ทางด่วน ป้าย
รถเมล์ และ มีรถตูร้ บั ส่งจาก MRT เป็นต้น และได้แจ้งกำ�หนดการพร้อม
วาระการประชุมให้ ผูถ้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(SET Portal) ล่วงหน้า  62 วันก่อนวันจัดประชุมฯ และได้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ หนังสือ
มอบฉันทะ “แบบ ข”  ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.ichitangroup.com
ในส่วนของ “INVESTOR” หัวข้อ “ข้อมูลสำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ” ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 41 วัน และเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษา
ข้ อ มู ล ประกอบการประชุ ม ล่ ว งหน้ า อย่ า งเพี ย งพอ หลั ง จากนั้ น
บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย  (ประเทศไทย)
จำ�กัด(TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมฯในรูปแบบเอกสารทีม่ ขี อ้ มูลเช่นเดียวกับทีป่ รากฏ
บนเว็บไซต์ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมฯ
ได้ระบุวตั ถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ความเห็น
คณะกรรมการชุดย่อย และการลงมติ ในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธี
การในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น พร้อมทัง้ ได้แนบซีดรี ายงานประจำ�ปี
หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการ และ
เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นยังได้ประกาศ
หนังสือ นัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

31 วัน และลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา  3 วัน ตามที่กฎหมาย
กำ�หนด สำ�หรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวก
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญฯ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารหนังสือ
มอบฉันทะตามทีข่ อให้กบั นักลงทุนสถาบัน และ นักลงทุนต่างชาติผา่ น
ช่องทาง E-mail : ir@ichitangroup.com ให้พร้อมก่อนวันประชุม
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้า
ร่วมประชุมแทนทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ ใด
หรือจะเป็นกรรมการอิสระตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าประชุมแทน
วันประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 
14.00 น. ณ โรงแรม อวานี   เอเทรียม กรุงเทพฯ บริษัทฯมีการจัด
เจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียน
เพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ฯ บริ ษั ท ฯใช้ ร ะบบบาร์ โ ค้ ด (Barcode) ใน
การลงทะเบียน การนับคะแนน และแสดงผล   เพื่อความถูกต้อง
แม่นยำ�สะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงทัง้ นี้
บริษัทฯ จะเปิดให้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มประชุม
และเมือ่ เกินกำ�หนดเวลาลงทะเบียนแล้วผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วม
ประชุมยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ โดยไม่เสียสิทธิ โดย
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
และยังไม่ได้มีการลงมติ โดยบริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนแบบหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง และในวาระการแต่งตัง้
กรรมการ บริษัทฯได้ ให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลและเพื่อความโปร่งใสบริษัทฯเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นอาสาทำ�หน้าที่เป็น ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงโดย
ตลอดการประชุมประธานกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้
สอบถามตลอดการประชุม และเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม ประธาน
กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการ
ทุกท่าน ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย   สอบบัญชี จำ�กัด (“KPMG”) และ
ฝ่ายกฎหมายของบริษทั ฯเข้าร่วมประชุม และไม่มกี ารเพิม่ วาระใหม่ใน
วันประชุม (รายละเอียดขั้นตอนการประชุมเปิดเผยไว้แล้วในรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2560)
หลังวันประชุม
บริษทั ฯได้เปิดเผยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียง
ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(SET Portal) พร้อมเปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย บริษัทฯ
ได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบถ้วน เช่น รายชื่อ
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการบริ ห าร มติ ที่ ป ระชุ ม  
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คำ�ถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เป็นต้น บริษัทฯได้ส่งสำ�เนา
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน14วันนับ
ตั้งแต่วันประชุมและส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตาม
กฎหมายกำ � หนดพร้ อ มทั้ ง เผยแพร่ วี ดีโ อบั น ทึ ก การประชุ ม และ
รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทฯด้วย
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทให้ โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกรายทัง้ รายใหญ่ รายย่อย ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ เป็นต้น และมีนโยบาย
ในการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นให้เท่าเทียมกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายอำ�นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้
ส่วนน้อยในการเสนอเพิม่ วาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเลือกตัง้
เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET Portal)และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
ในปี 2560 แจ้งระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม – 31ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระ หรือบุคคลเพือ่ เลือกตัง้ กรรมการในช่วงเวลา
ดังกล่าว
(2) คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง
เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำ�เป็นโดยเฉพาะวาระสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้นต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
(3) คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย
1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ บุคคลอืน่ ใด
ให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะในการประชุมฯโดยบริษทั ฯได้จดั ส่ง ใบมอบฉันทะ
ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำ�หนดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ
ทุกครั้ง
(4) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนน
เสียงในวาระที่สำ�คัญ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
(5) รายการระหว่างกันบริษัทฯได้ดำ�เนินการอย่างยุติธรรม
ตามราคาตลาดและกฎหมายและเป็ น ไปตามปกติ ธุ ร กิ จ การค้ า 
(Fair and at arms’ length) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(6) ผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนต่างชาติ และ นักวิเคราะห์
สามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลได้โดยตรง
กับผูบ้ ริหารใน กิจกรรม Opportunity Day/กิจกรรมเยีย่ มชมกิจการ/
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นต้น บริษัทฯจัดให้มี
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) ขึน้ โดยเป็นศูนย์กลาง
เพือ่ ดูแลเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทาง Email: ir@ichitangroup.com
และ เบอร์โทร 02-7167000
(7) คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายการเก็บรักษาและ
ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร และ แจ้งนโยบาย
ดังกล่าวให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนในองค์กร
รับทราบและถือปฏิบตั พ
ิ ร้อมกำ�หนดให้กรรมการทุกคน และผูบ้ ริหาร
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ที่ มี ห น้ า ที่ ร ายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต ามกฎหมายจั ด ส่ ง
รายงานดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน
ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะนำ�รายงานให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบรายไตรมาส รายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”
       ในปี 2560 ไม่มกี รรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯทำ�การซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในและบริษัทฯไม่มีกรณี การไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การทำ�รายการระหว่างกันหรือซื้อขายหลักทรัพย์
ที่กำ�หนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ/สำ�นักงาน ก.ล.ต./
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของ
บริษทั ฯ รวมถึงการคุม้ ครองและรักษาสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
อย่างยุตธิ รรมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยยึดมัน่ การดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยความซือ่ สัตย์ โปร่งใส ควบคูไ่ ปกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและแนวทางดำ�เนินการ
ที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทฯมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีม่ คี วามอิสระ พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการ
ทีบ่ ริษทั ฯกำ�หนดไว้โดยสามารถสรุปความสำ�คัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
ลูกค้า   :   มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจ
อย่างสูงสุด โดยให้ความสำ�คัญกับการเอาใจใส่ลูกค้าในทุกกลุ่ม
และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังเล็งถึง
ประโยชน์และคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าและบริการ
ผูถ้ อื หุน้   :  มุง่ เน้นพัฒนาองค์กรให้มกี ารเติบโต อย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่ ง ใส สร้ า งผลตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรมและเหมาะสมแก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
โดยดำ�เนินการให้มผ
ี ลประกอบการทีด่ แี ละมีการขยายธุรกิจให้เติบโต
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันให้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ทันกาล
ถูกต้อง ครบถ้วน
พนักงาน  :  มุง่ พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ่ งและส่งเสริมพนักงานให้
มีโอกาสในความก้าวหน้าและความมัน่ คง รวมทัง้ ได้ปฏิบตั กิ บั พนักงาน
อย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถ และผลของการปฏิบตั งิ านซึง่ วัดโดยดัชนีชวี้ ดั ผลงาน
หรือความสำ�เร็จของงาน (KPIs)

คูค่ า้ และเจ้าหนี  ้ :  มงุ่ สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือทีด่ ี
ได้ยดึ มัน่ ในเรือ่ งความซือ่ สัตย์ตอ่ การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขที่ให้ไว้ตอ่ คูค่ า้
และเจ้าหนี้ทุกประเภท โดยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้มีการตกลงตาม
สัญญา รวมถึงหลักเกณฑ์และตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด เพือ่ ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
พันธมิตรและคูแ่ ข่งขันทางการค้า  :  บริษทั ฯและบริษทั ย่อยปฏิบตั ติ อ่
พันธมิตรและคู่แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและ รักษาความลับ
ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ปฏิ บั ติ ต ามกรอบ
การแข่งขันที่ดี เพื่อเป็นการรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติใน
การแข่ ง ขั น รวมทั้ ง ไม่ แ สวงหาข้ อ มู ล ของพั น ธมิ ต รและคู่ แ ข่ ง ขั น
ทางการค้าอย่างไม่สจุ ริตและไม่เป็นธรรมทัง้ นีบ้ ริษทั ฯและ บริษทั ย่อย
ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำ�ระหนี้เลย
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  :  ยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระมัดระวังในการกระทำ�
ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความใส่ใจ
กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยจะดำ�เนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กือ้ กูลและสร้างสรรค์ตอ่
สังคมตามความเหมาะสม อีกทัง้ รับผิดชอบและดูแลไม่ให้มผ
ี ลกระทบ
เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำ�นึกและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อย จะปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของ
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ได้รับการดูแลอย่างดี
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย ตระหนั ก ถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ยที่
เป็นส่วนหนึ่งในความสำ�เร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ                    
คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั ทิ ค่ี รอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ทผ่ี มู้ สี ว่ นได้เสีย
พึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสำ�หรับให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะซึง่ จะเป็นประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ
ซึง่ ได้แสดงรายละเอียดไว้ ใน “นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ” โดยได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
http://www.ichitangroup.com/pdf/corporate/corporatepolicy_signed.pdf รวมถึงได้จดั ทำ� “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”
ตามมาตรฐานสากล GRI แยกเล่มจากรายงานประจำ�ปี 2560 เพื่อ
รายงานและเปิดเผยการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ของบริษทั ฯ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายรับทราบอีกด้วย
ที่ “รายงานความยั่งยืน” ที่ http://www.ichitangroup.com/
2016_report/index.html ในปี 2560 “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย”  
บริษัทฯเปิดเผยโดยละเอียดไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

• ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิด
ความคุ้มค่า  โดยกำ�หนดให้พนักงานมีความเอาใจใส่และปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัยและคำ�นึงถึงสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
เช่นพนักงาน และผู้บริหาร ของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ                        
อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำ�งานเปิดเผย
ไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”และ แบบ56-1
• ได้กำ�หนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติ และ
เปิดเผยตัวเลขจำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงาน
ต่อปีเปิดเผยไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”และ แบบ 56-1
• ได้มีการกำ�หนดนโยบายอื่นๆ เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น   
นโยบายทีจ่ ะไม่เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั อิ ย่าง
เป็นธรรมต่อลูกค้า คูแ่ ข่ง คูค่ า 
้ เจ้าหนี้ การไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และลิขสิทธิ์ เป็นต้นเปิดเผยไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”และ
แบบ 56-1 และเว็บไซต์http://www.ichitangroup.com/pdf/
corporate/CorporateGovernanceReport.pdf
• กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับมาตรการป้องกันการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ว่าด้วยการรับและการให้สง่ิ ของหรือประโยชน์อน่ื ใด เพือ่ จูงใจ
ให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยมีการเปิดเผย
แนวทางการปฏิบตั ใิ ห้ทราบ และยังมีการเปิดเผยความเสีย่ งจากการทุจริต
การควบคุม การติดตามประเมินผล การฝึกอบรม จำ�นวนชั่วโมง
เฉลี่ ย ในการฝึ ก อบรมของพนั ก งานต่ อ ปี 8 ชั่ วโมง/คน/ปี ซึ่ ง
มากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำ�หนดไว้ ที่  6 ชั่วโมง/คน/ปี
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ
ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของสำ�นักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยหลากหลายช่องทาง
เช่น รายงานประจำ�ปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)/
รายงานเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั ยืน (SD Report)/ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ
(SET Portal) /เว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.ichitangroup.com เป็นต้น  
ดังนี้
(1)  เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนดและตามกฎหมายโดยเปิดเผย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2)  เปิดเผย “นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ”ี “จรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจ” “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั ไว้โดยสรุปผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
(3) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
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บริษทั ฯ และสารสนเทศทางการเงิน งบการเงินของบริษทั ฯ ได้รบั การรับรอง
โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ ไข
งบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) มีการกำ�หนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย และจำ�นวนครัง้ ของการประชุม และจำ�นวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจาก
การทำ�หน้าที่
(5) เปิ ดเผยค่ า ตอบแทนกรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่
สะท้อนภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ การให้
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดู
รายละเอียดได้ ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ใน
รายงานประจำ�ปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
(6) จัดส่งรายงานทางการเงิน คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน (MD&A) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำ�หนด
(7) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทมี่ คี วามเป็นอิสระและมีความน่าเชือ่ ถือ
โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำ�นักงาน ก.ล.ต.
(8) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญตามนโยบายที่จะไม่ให้
กรรมการ  ผู้บริหาร และ พนักงานใช้ โอกาสจากการเป็น กรรมการ
ผู้บริหารหรือพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  ดังที่ได้กำ�หนด
ไว้ ในคู่มือ “จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ” ถึงข้อปฏิบัติสำ�หรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ให้
หลีกเลีย่ งการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯและบริษัทย่อย ในกรณีที่จำ�เป็นต้อง
ทำ � รายการดั ง กล่ า วต้ อ งกระทำ � โดยมี ร าคาและเงื่ อ นไขเสมื อ น
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอกรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ       
หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ตัง้ หน่วยงานนักลงทุนพันธ์ (Investor
Relations Section) ทีด่ �ำ เนินงานตาม “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์”
และเป็นศูนย์กลางเพือ่ ดูแลเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ กับ
ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไปที่
สนใจในหลักทรัพย์ของบริษทั ฯอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนอกจากนี้
บริ ษั ท ฯมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลการดำ�เนินงาน งบการเงิน ข่าวสาร           
บริษัทฯ ข้อมูลหลักทรัพย์ กิจกรรมหลักทรัพย์รายงานประจำ�ปี/
รายงานแบบ56-1/ข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
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http://www.ichitangroup.com/investor.php ส่วน นักลงทุนสัมพันธ์
(INVESTOR RELATIONS) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทัน
สถานการณ์รวมถึงบริษัทฯให้ความสำ�คัญกับการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านกิจกรรมงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผูบ้ ริหารระดับสูง มีสว่ นร่วม
ในการให้ข้อมูลและพบปะ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยตรง
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีด่ ตี อ่ การบริหารงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี วมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีกิจกรรมใน
การนำ�เสนอข้อมูลของบริษทั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเช่นการนำ�เสนอ
ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์จัดนำ�เสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (Company
Visit) การนำ � เสนอข้ อ มู ล ในงานบริ ษั ท จดทะเบี ย นพบผู้ ล งทุ น ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) การนำ�เสนอ
ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้บริหารให้
สัมภาษณ์ผ่านรายการ Money Channel และให้ข้อมูลและตอบ
ข้อซักถามทางอีเมล์ (E-mail) และโทรศัพท์ โดยสามารถสอบถาม
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ฯเบื้ อ งต้ น ที่ คุ ณ พรภั ก ฆศิ์ จั น ทร์ ผ่ อ งศรี   
นักลงทุนสัมพันธ์ ทางหมายเลข โทรศัพท์  02-716-5555 หรือทาง
E-mail : ir@ichitangroup.com
ในปี 2560 บริษัทฯจัดให้มีการนำ�เสนอข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และ นักวิเคราะห์ ดังนี้
ผู้ถอื หุน้ นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ สามารถติดตามได้ผ่านทาง
เว็บไซต์บริษทั ฯในส่วน “ปฎิทนิ นักลงทุนสัมพันธ์” ,”IR Newsletter” และ
“ข่าวสารผู้ถือหุ้น/นักลงทุน” http://www.ichitangroup.com/
investor.php/ir_calendar และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ลำ�ดับ

สรุปการนำ�เสนอข้อมูลในปี 2560

จำ�นวน
(ครั้ง)

1

จัดกิจกรรมเพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่ “T247”   พร้อม
สรุปผลประกอบการปีที่ผ่านมา

1

2

กรรมการผู้อำ�นวยการ พบกลุ่มนักลงทุน VI
15-30 คน (Company Visit) 20 ธันวาคม 2560

1

3

พบกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ (JAPAN)เยี่ยมชมโรงงาน
(Nikkei) และเชิญคุณตัน ภาสกรนที เป็นวิทยากร

1

4

Money Channel สัมภาษณ์คุณตัน  ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริหาร “อิชิตัน กรุ๊ป” ผ่านรายการ
Hard Topic  20 พฤศจิกายน 2560
https://youtu.be/Ed0xnVTxpmM?t=3m26s

1

5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี (AGM)
27 เมษายน 2560

1

6

การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย(SET Portal) https://www.set.or.th/
set/companynews.do?symbol=ICHI&ssoPageId=8&language=th&country=TH

20
รายการ

7

ร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน”
(Opportunity Day) http://setlive.thailivestream.com/
player/?section=533&amp;event=ICHI

2

8

จัด Analyst Meeting : กลุ่มนักลงทุนรายย่อย /  
กลุ่มนักลงทุนสถาบัน

2

9

วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ :  IR Newsletter

10

การให้ข้อมูลกับ นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น/นักวิเคราะห์ ผ่านโทรศัพท์  
14 สาย   อีเมล์  8 ฉบับ

11

บริษัทฯมีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรทำ�หน้าที่ออก Press Release และ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทฯตลอดปี

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำ�คัญในกำ�หนดให้มี การกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน และจรรยาบรรณธุรกิจ  เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง มี น โยบายเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท เช่น โครงสร้างของกรรมการ คุณสมบัติของ
กรรมการรวมทัง้ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ
เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1.1. คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำ นวนรวม 9 ท่าน มีวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการจากฝ่ายบริหาร 6 ท่าน
กรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าจากฝ่ า ยบริ ห าร 3 ท่ า น ซึ่ ง มี ก รรมการที่ มี
คุณสมบัตเิ ป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ทสี่ �ำ นักงาน ก.ล.ต. ซึง่ สอดคล้อง
กับเกณฑ์ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ที่กำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมี
กรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการ

ทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถ มี ป ระสบการณ์ มี ป ระวั ติ ก ารทำ � างานที่ โ ปร่ ง ใส
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ มีความหลากหลายวิชาชีพ และ
มีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านวางแผนกลยุทธ์
ด้านกฎหมาย และ ด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ โี ดยมิได้มกี ารกีดกัน
ทางเพศแต่อย่างใด
1.2. บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่แสดงรายละเอียดไว้ ใน “การสรรหากรรมการ และ ผู้บริหาร”
ของบริษัทฯได้แก่
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
4) คณะกรรมการธรรมาภิบาล
5) คณะกรรมการบริหาร                                  
1.3. ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการเป็นบุคคลเดียวกันอย่างไรก็ตามบริษทั ฯได้มี
การกำ�หนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการถ่วงดุล
อำ�นาจอย่างชัดเจน
1.4. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง “เลขานุการบริษัท” เพื่อ
ทำ�หน้าทีใ่ ห้ค�ำ แนะนำ�ด้านข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
มติคณะกรรมการและจัดปฐมนิเทศน์เกีย่ วกับบริษทั ฯให้กรรมการใหม่
1.5. การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ มีก�ำ หนด
การประชุมรายไตรมาส และได้แจ้งเป็นกำ�หนดการล่วงหน้าแก่กรรมการ
ทุกท่านทั้งปีโดยสำ�นักเลขานุการบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับ
คณะกรรมการล่วงหน้า 7  วันทำ�การและกำ�หนดให้จ�ำ นวนองค์ประชุม
คณะกรรมการมีขน้ั ต่�ำ เพือ่ คณะกรรมการจะลงมติในทีป่ ระชุมแต่ละครัง้
ต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมดโดย
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และการ
ประชุมโดยไม่มฝ
ี า่ ยบริหาร (Non-Executive Director - NED)  1 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระมีการบันทึกรายงาน
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานประชุมที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้กรรมการและ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงยังเข้าร่วมประชุมเพื่อให้
รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อใช้การประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ
อีกด้วยประธานกรรมการ เป็นผูพ
้ จิ ารณาเลือกเรือ่ งเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ และกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระทีจ่ ะเสนอเรือ่ ง
เข้าสู่วาระการประชุม
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ
2.1. ติดตามและการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานให้ ใกล้ชิดมากขึ้น
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส
2.2. คณะกรรมการบริษทั มีการกระจายอำ�นาจในการบริหารงาน
ที่ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยจัดให้
มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาในเรือ่ งต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีคณะกรรมการบริหาร
เพื่อช่วยในการพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องเพื่อประกอบ
การตัดสินใจของกรรมการผู้อำ�นวยการ
2.3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เป็นกรรมการอิสระเพือ่ ความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที     ่
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและ
ความเชี่ ย วชาญที่ ห ลากหลาย และมี ภาวะผู้ นำ � ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ
ตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษทั มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
โดยรวมดังต่อไปนี้
3.1. กำ�หนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์
เป้ า หมาย แผนธุ ร กิ จ และงบประมาณของบริ ษั ท ฯ ปี ล ะ 1 ครั้ ง
ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กำ � หนดเพื่ อ กำ � กั บ ดู แ ลให้ ฝ่ า ยบริ ห าร
ดำ�เนินธุรกิจเป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำ�หนดอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยฝ่ายบริหารจะรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบรายไตรมาส
3.2. อนุมัตินโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และบทบัญญัติ
เกีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน ให้เป็นลายลักษณ์อกั ษร ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และ พนักงานทุกคนรับทราบผ่าน ทางการจัดประชุม เว็บไซต์ และ อีเมล์
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร พร้อมบทลงโทษ
หากมี ก ารฝ่ า ฝื น และได้ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯหั ว ข้ อ
“การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี” http://www.ichitangroup.com/
corporate_governance1.html
3.3. กำ�กับดูแลให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายและแนวทาง
ทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผหู้ นึง่
ผู้ ใด ไม่ด�ำ เนินการอันใดทีเ่ ป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์
ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ว ยความรั บ ผิ ดชอบ
ความระมัดระวัง ความซือ่ สัตย์สจุ ริต รวมถึงการดูแลให้การดำ�เนินกิจการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ
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มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำ�นักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
3.4. กำ�หนดนโยบายทางการเงินให้มรี ะบบควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
3.5. กำ�หนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้
ครอบคลุมทัง้ องค์กรและมีการแจ้งให้ฝา่ ยบริหารรับทราบเป็นประจำ�
3.6. กรรมการผู้อำ�นวยการ ทำ�หน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ
และบริษทั ย่อยในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนดและควบคุม
ดูแลการดำ�เนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานทัว่ ไปของบริษทั ฯ
4. การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายการดำ�รงตำ�แหน่ง “กรรมการ”
ในบริษทั จดทะเบียนอืน่ สำ�หรับกรรมการ และกรรมการผูอ้ �ำ นวยการของ
บริษทั ฯ ได้ไม่เกิน 3 บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ปัจจุบนั
กรรมการบริษทั ทัง้ 9 ท่าน และกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ ไม่มที า่ นใดที่
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท
5. วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
    คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำ�หนดนโยบายวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง “กรรมการอิสระ”ของบริษทั ฯให้ไม่เกิน 9 ปี ณ ปัจจุบนั
กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ไม่มที า่ นใดทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯเกิน 9 ปี
6. จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามภารกิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคม รวมทัง้ การกำ�หนดระบบ
ติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ� ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มี
การประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบตั อิ ย่าง
เคร่งครัดรวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเปิดเผยไว้
ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี”  ข้อย่อย
“จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ” http://www.ichitangroup.com/
corporate_governance1.html
7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า  การตัดสินใจใดๆ ในการดำ�เนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำ�เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกำ�หนดให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการ
ทีพ
่ จิ ารณาต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกีย่ วโยง

ของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ตัดสิน
รวมถึงไม่มีอำ�นาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆคณะกรรมการตรวจสอบ
จะนำ � เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณา
ความเหมาะสมอย่ า งรอบคอบ และได้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่
สำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนดรวมทัง้ มี การเปิดเผย
ไว้ ในรายงานประจำ�ปี และ แบบ 56-1
8. ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ ใน
ระดั บ บริ ห ารและระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน และเพื่ อ ให้ เ กิ ดประสิ ท ธิ ภ าพใน
การดำ�เนินงาน บริษทั ฯ จึงได้ก�ำ หนดภาระหน้าทีอ่ �ำ นาจการดำ�เนินการ
ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์และ
มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล
ออกจากกัน โดยคณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อทำ�หน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เ หมาะสมและมีประสิทธิผล โดยแต่งตั้ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำ�คัญของบริษัทฯได้ดำ�เนินการตาม
แนวทางทีก่ �ำ หนดและมีประสิทธิภาพโดยเปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ
“การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่ น”
9. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารทำ�การประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง และ การบริหาร
ความเสี่ยง”
10. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�หน้าที่สอบทานรายงานการเงิน
โดยมีฝา่ ยบัญชีและผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำ�เสนอรายงาน
ทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทั รายไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย รวม
ทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปีงบการเงิน
ดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ/          
สอบทานโดยผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย รวมทั้ ง จะ
ดำ�เนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ �ำ คัญทัง้ ข้อมูลทางการเงินและ
ไม่ใช่การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำ�เสมอ
รายละเอียดในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน”

11. แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหาร
งานของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนการดำ�เนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำ�มาซึ่งการเติบโต
และก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท        
ได้จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งขึ้นสำ�หรับกรรมการผู้อำ�นวยการ/
ผู้บริหารระดับสูง/พนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อกำ�หนดขั้นตอนและ
กระบวนการสืบทอดตำ�แหน่งของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีผบู้ ริหารที่
มีความรูค้ วามสามารถในการสืบทอดตำ�แหน่งทีส่ �ำ คัญ ขององค์กร
ต่อไปในอนาคต โดยแต่ละปีจะกำ�หนดให้มกี ารพิจารณาเลือ่ นตำ�แหน่ง
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน(KPI)
12. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั และ การประเมิน
ตนเองของกรรมการผู้อำ�นวยการ (CEO)
คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้มกี ารประเมินคณะกรรมการบริษทั
ทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย  คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
และ กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ เป็นประจำ�ทุกปี โดยได้จดั ทำ�การประเมิน
ใน 4 รูปแบบตามแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือ่
ความเข้าใจในการทำ�งานของคณะกรรมการบริหารบริษทั รวมทัง้ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งานของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ เกณฑ์
การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อโดยหาก
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 85= ดีมาก / ร้อยละ 75-84 = ดี /
ร้อยละ 65-74 = ค่อนข้างดี / ร้อยละ 50-64=พอใช้ / ต่�ำ กว่าร้อยละ 50
= ควรปรับปรุง ในปี 2560 มีผล ดังนี้
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะทัง้ หมด
60 ข้อ คะแนนเต็ม 240 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 92 .4 เกณฑ์
อยู่ในระดับดีมาก
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะทัง้ หมด 36 ข้อ
คะแนนเต็ม 144 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 96.2  เกณฑ์อยู่ใน
ระดับดีมาก
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
รายบุคคล ทั้งหมด 11 ข้อ คะแนนเต็ม 44 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย  
ร้อยละ 96 เกณฑ์อยู่ในระดับ  ดีมาก
4) การประเมินของกรรมการผู้อำ�นวยการ (CEO) โดยประธาน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนทัง้ หมด 54  ข้อ คะแนนเต็ม
216 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 97.7 เกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้ เลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ ดั เตรียม
แบบประเมินให้กรรมการทุกท่านเป็นประจำ�ทุกปีแล้ว รายงานผลให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยในปี2560 ทำ�การประเมิน
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 แล้วแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับทราบใน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ
การประเมินใน 4 รูปแบบครอบคลุมประเด็นหลักๆดังนี้
1) นโยบายคณะกรรมการ
2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3) การจัดเตรียมและดำ�เนินการประชุม
4) แนวปฏิบตั ิ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5) การดูแลเรื่องการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
6) การดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์ (CEO)
7) การบริหารงานและความเป็นผู้นำ� (CEO)
13. ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่ า ตอบแทนเพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ เ สนอความเห็ น และพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ
อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุด กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
และ ผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี โดยได้กำ�หนด
นโยบายค่ า ตอบแทนไว้ อ ย่ า งชั ดเจนและโปร่ ง ใสและอยู่ ใ นระดั บ ที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหาร          
แต่ละท่าน ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่จูงใจในระยะยาวที่สอดคล้องกับ
ผลประกอบการของบริษัทฯ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ  และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้   คณะกรรมการบริษัทจะนำ�เสนออัตรา
ค่ า ตอบแทนเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ ประจำ � ปี
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ กำ � หนดให้ มี ก ารเปิ ด เผยค่ า ตอบแทนที่ จ่ า ยให้ แ ก่
กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนด
รายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร”
14. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
ให้มกี ารร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเพือ่ ให้พฒ
ั นาความรู้ในทุกด้าน เพือ่ ให้
การปฏิ บั ติ ง านมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเพิ่ ม ศั ก ยภาพใน
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ทุกคน เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ และการดำ�เนินการด้านต่างๆ
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และ
มุมมองใหม่ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วย
สนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการ
บริษัทเป็นผู้ประสานงาน บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเ ทศกรรมการ
ใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขานุการบริษัท นำ�เสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ เช่น คูม่ อื กรรมการ
บริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ กฎหมายทีค่ วรทราบ ฯลฯ เพือ่ เป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ
อีกทั้งให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการและเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับ
ธุรกิจ และจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูอ้ �ำ นวยการ เพือ่ เป็นการผูค้ ยุ สอบถามข้อมูลเกีย่ วกับการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ  ในปี 2560บริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารสรรหากรรมการใหม่ แต่เพือ่
ให้กรรมการได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นปัจจุบนั จึงได้มกี ารจัดทำ�
คูม่ อื กรรมการและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ และ นโยบายทีส่ �ำ คัญทีก่ รรมการควรทราบไว้ในคูม่ อื กรรมการ
• การพัฒนาความรู้
คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร
เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง           
พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษทั โดยมอบหมาย
ให้ เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น ผู้ ป ระสานงานกั บ กรรมการและผู้ บ ริ ห าร                   
เพือ่ เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษทั ไทยใน
ปี 2560 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

ตารางหลักสูตรที่กรรมการอบรม/สัมมนาปี 2560
หลักสูตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย(IOD)

หลักสูตรอื่นๆ

ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

1) นายตัน  ภาสกรนที

ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้อำ�นวยการ

1) DAPรุ่นที่12/2004      
2) FBG รุ่นที่ 6/2016

2) นางอิง  ภาสกรนที

กรรมการบริษัท /                  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน /  
กรรมการธรรมาภิบาล /
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
(กรรมการบริหาร)

1) DAP  รุ่น 12/2004    
2) DCP รุ่น 44/2004  
3) FBG รุ่น 6/2016

3) นายธิติ  จิรนนท์กาล

กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร )

1) DAP รุ่นที่ 12/2004       
2) FBG รุ่นที่ 6/2016

4) นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

กรรมการบริษัท /         
1) DAP รุ่นที่ 106/2013      
กรรมการบริหารความเสี่ยง /                         2) RCL รุ่นที่ 5/2016
รองกรรมการผู้จัดการ-โรงงาน    
(กรรมการบริหาร )

5) นายธนพันธุ์  คงนันทะ

กรรมการบริษัท/                
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองกรรมการผู้จัดการ-เครื่องดื่ม
(กรรมการบริหาร)

1) DAP รุ่นที่ 106/2013      
2) RCL รุ่นที่ 5/2016   
3) BMT  รุ่นที่ 4/2017

6) พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์     
   นิมมลธนากรณ์

กรรมการอิสระ /                         
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

1) DAP รุ่น 106/2013        สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์หลักสูตร
2) AACP  รุ่น 16/2014     Audit Committee Seminar Get Ready for Year End   
3) RNG รุ่น 8/2016     
4) ELP รุ่นที่ 9/2017

7) นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน/กรรมการธรรมาภิบาล

1) DAP รุ่นที่ 27/2004      สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถััมภ์หลักสูตร
2) AACP รุ่นที่ 17/2014     Audit Committee Seminar Get Ready for Year End  
3) RNG รุ่นที่ 8/2016      
4) ELP รุ่นที่ 9/2017

8) นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
1) DAP รุ่น 106/2013       สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถััมภ์หลักสูตร
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/          
2) AACP รุ่น 16/2014      Audit Committee Seminar Get Ready for Year End   
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน       3) RNG รุ่น 8/2016    
4) ELP รุ่นที่ 9/2017

9) นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ กรรมการบริษัท /                          
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน    

15. การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป
จำ�กัด (มหาชน) ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและติดตาม

SD หลักสูตรอบรมด้านการบริหารความรับผิดชอบ          
ต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560
โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
P01: CSR for Corporate Sustainability
S01: Strategic CSR Management
S02: Supply Chain and Stakeholder Engagement
S03: Corporate Social Initiatives for Sustainable   
       Development
S04: Sustainability Risk and Materiality Analysis
S05: CSR Evaluation and Data Management
S06: Sustainability Reporting

SD หลักสูตรอบรมด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560
โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
P01: CSR for Corporate Sustainability
S01: Strategic CSR Management
S02: Supply Chain and Stakeholder Engagement
S03: Corporate Social Initiatives for  Sustainable   
       Development
S04: Sustainability Risk and Materiality Analysis
S05: CSR Evaluation and Data Management
S06: Sustainability Reporting

1) DAP รุ่นที่ 106/2013      
2) RCL รุ่นที่ 5/2016          
3) BMT  รุ่นที่ 4/2017

ผลการปฏิ บั ติ ก ารตามแผนการดำ � เนิ น งานอย่ า งเคร่ ง ครั ดและ
สม่�ำ เสมอ โดยในปี 2560 ไม่มสี ถานการณ์ใดทีก่ ารปฏิบตั ไิ ม่เป็นไปตาม
นโยบายของบริษทั ฯ หรือหลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนดโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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รายงานประจำ�ปี 2560

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) มีระบบการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษทั
ได้พจิ ารณาและอนุมตั กิ ารกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลเรือ่ งการใช้
ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อยรายละเอียดดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จะต้องรักษาความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จะต้องไม่น�ำ ความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ไปเปิดเผย
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่ ประโยชน์แก่บคุ คลอืน่ ใด
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จะต้องไม่ท�ำ การซือ้ ขาย
โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทและบริษัทย่อย และ/
หรือเข้าทำ�นิตกิ รรมอืน่ ใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษทั และบริษทั ย่อย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษทั ฯและบริษทั ย่อย ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำ�หนดนี้
ให้รวมความถึง คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย
ผู้ ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำ�ผิด
อย่างร้ายแรง
4. บริษัทและบริษัทย่อย ได้กำ�หนดแนวทางในการเก็บรักษาและ
ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้าม
มิให้กรรมการ/ผูบ้ ริหาร และพนักงานระดับตัง้ แต่ผอู้ �ำ นวยการฝ่าย
ขึน้ ไป และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในทำ�การซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจำ�ปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูล
สารสนเทศสำ�คัญถูกเปิดเผย
5. บริษัทและบริษัทย่อย ได้กำ�หนดให้กรรมการ/ ผู้บริหารและ
พนักงานระดับตัง้ แต่ผอู้ �ำ นวยการฝ่ายขึน้ ไปรายงานการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ให้แก่บริษทั ฯในวันเดียวกับทีส่ ง่ รายงานต่อสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการรายงาน
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ และ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนโดยใช้ข้อมูลภายในรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาดูในหัวข้อ“การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี”
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นโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการนำ�ข้อมูลภายในบริษทั ฯ ไปใช้
บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายป้องกันการนำ�ข้อมูลภายใน
ของบริษทั ไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
และและบริษัทย่อย ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยการจำ�กัด
บุคคลทีจ่ ะทราบข้อมูลในวงจำ�กัด และจัดให้มกี ารให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริหาร
เพือ่ รับทราบภาระหน้าที่ ทีผ
่ บู้ ริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์
ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์
ของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ บทกำ�หนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเ
พิ่มเติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์”) บริษัทและบริษัทย่อย ได้กำ�หนด
ให้ ผู้ บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้กำ�หนด
ห้ า มผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ภายในกระทำ � การใดๆ ซึ่ ง เป็ น
การขัดต่อมาตรา 241 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
จากการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท    ครั้ ง ที่ 2/2561
เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุม  เพือ่ ให้ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอและเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน  โดยอ้างอิงแบบประเมินของคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มี 5 ส่วน 17 หลักการ
โดยการประเมินการควบคุมภายในทัง้   5  ส่วน คือ  การควบคุมภายใน
องค์ ก ร การประเมิ น ความเสี่ ย ง การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล  และระบบการติดตาม  คณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นว่าบริษทั และบริษทั ย่อย มีระบบการควบคุมภายใน
อยู่ในระดับเหมาะสมเพียงพอ สรุปในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้
การควบคุมภายในองค์กร
           บริษทั และบริษทั ย่อย มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมทีด่ ี
ส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสม
โดยบริษทั ฯ  ได้จดั โครงสร้างองค์กร  กำ�หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
แยกตามสายงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
และการกำ�กับดูแลกิจการ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
หน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั และบริษทั ย่อย มีการกำ�หนดเป้าหมายธุรกิจโดยการจัดทำ�
แผนงานและงบประมาณประจำ � ปี เ พื่ อ วั ด ผลและเป็ น แนวทางใน
การปฎิบตั งิ านของพนักงาน พัฒนาระบบการจ่ายผลตอบแทนตาม
ผลงานในการสร้างแรงจูงใจพนักงานที่สมเหตุสมผลและเพียงพอ
มี แ ผนในการสรรหาและพั ฒ นาผู้ สื บ ทอดตำ � แหน่ ง ที่ สำ � คั ญ
กำ�หนดระบบควบคุมจริยธรรมเป็นนโยบายและมีแผนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนที่ ใ ห้ ฝ่ า ยบริ ห ารและพนั ก งานปฏิ บั ติ ต นไม่ ใ ห้ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ โดยมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ มาตรฐานสากลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานซึ่งได้เปิดเผยไว้ ใน            
รายงานประจำ�ปี รวมถึงการกำ�หนดระเบียบวิธปี ฏิบตั ิในขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านทัว่ ไป คูม่ อื คุณภาพ  คูม่ อื อำ�นาจดำ�เนินการในการอนุมตั ิ
แต่ละระดับ ทีเ่ ป็นระบบ รัดกุม รวมถึงการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้า  และคูแ่ ข่งขัน
ด้วยความเป็นธรรม
การบริหารความเสีย่ ง
บริษัทและบริษัทย่อย  ให้ความสำ�คัญในการบริหารความเสี่ยง
โดยกำ � หนดกระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย งให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินธุรกิจโดยวิธีการระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภททั้งปัจจุบัน และอนาคต ประเมินว่า
มีมาตรการที่จะควบคุมติดตามดูแลความเสี่ยงที่เ หมาะสม หากมี
เหตุการณ์ที่ทำ�ให้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีการกำ�หนดแนวทางที่
จำ�เป็นต้องใช้ ในการควบคุมทัง้ ระดับผลกระทบและโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้
โดยพิจารณาจากระดับที่จะมีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทย่อย   อย่างรอบด้าน โดยมีการประเมินปัจจัยที่
อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย  
ทั้งผลกระทบจากภายนอกและภายในบริษัทและบริษัทย่อย  รวมทั้ง
พิ จ ารณาถึ ง โอกาสที่ อ าจจะเกิ ดความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต
บริษทั และบริษทั ย่อยจัดให้มกี ารทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิ
ขององค์กรสื่อสารให้พนักงานรับทราบเมื่อพบเหตุการณ์ทุจริต
และวิธปี ฏิบตั ติ ามทีก่ �ำ หนดไว้ ฝ่ายบริหารสามารถเข้าใจถึงการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นแก่ธุรกิจหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง  
โดยมีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ทเี่ ป็นสาเหตุของความเสีย่ ง
อย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดให้มี
การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ
เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละกำ � หนดมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งหรื อ
ลดความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสือ่ มเสียชือ่ เสียงของ
บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ย และรายงานตรงต่ อ คณะกรรมการบริ ษัท
นอกจากนี้ได้มีการมอบหมายพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�ไปปฏิบัติ
และจั ด ให้ มีก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ย ง
อย่างสม่�ำ เสมอกันทัง้ นีบ้ ริษทั ฯและบริษทั ย่อย ได้จดั ให้มกี ารประเมินความเสีย่ ง
ด้านการทุจริตของทุกกิจกรรรมในแต่ละหน่วยงาน พร้อมทัง้ กำ�หนด
มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริ ห ารความเสี่ ย ง และมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ทำ�หน้าที่สอบทานความเหมาะสมของมาตรการป้องกัน
การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำ�หนดขอบเขตหน้าที่ ขั้นตอน และ
อำ�นาจในการดำ�เนินการใดๆ ของฝ่ายบริหาร และ ผูม้ อี �ำ นาจในแต่ละ
ลำ�ดับชัน้ อย่างชัดเจนโดยจัดทำ�เป็นระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ แจ้งให้
กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกกิจกรรมมีการติดตามตรวจสอบ
และสอบทานการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบีย บและข้อ กำ � หนดของ
กฎหมายโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำ�ปี เพื่อให้
ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ
มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่
เพียงพอตอบสนองความเสี่ยงในการดำ�เนินงานทั้งด้านการเงิน
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ
รวมถึ ง ได้ พิจ ารณาประเด็ น สำ � คั ญ ที่ต รวจพบโดยหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอก มีการติดตามอย่างใกล้ชดิ
รายงานให้ฝา่ ยบริหารและผูเ้ กีย่ วข้องทราบเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
และทำ�มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาโดยทีผ่ า่ นมาบริษทั และบริษทั ย่อย
ไม่เคยกระทำ�การใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
สำ�หรับการทำ�ธุรกรรมกับกิจการ หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกัน
บริษทั และบริษทั ย่อย ให้มกี ารดำ�เนินการตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการทำ�ธุรกรรมให้ถอื เสมือนเป็น
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บุคคลภายนอก คำ�นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สูง สุ ด ของบริ ษัทและบริ ษั ท ย่ อ ย
เป็นสำ�คัญซึง่ ธุรกรรมดังกล่าวจะดำ�เนินการตามหลักการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้ ดิ ตามสอบทาน
การปฏิบตั ริ วมถึงรายงานข้อมูลของธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบและพิจารณาทุกไตรมาส
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
         ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลบริษัทและบริษัทย่อย  
จัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้ โปรแกรมเพื่อ
เสริมประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้ทรัพยากรและการบริหารข้อมูล
ทางการบัญชี การเงิน การซื้อ การขาย การบริหารสินค้าคงคลัง  และ
ข้อมูลการวางแผนการผลิต เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง รวดเร็วมีความแม่นยำ�
ซึ่งจะทำ�ให้ฝ่ายบริหารรับรู้ข้อมูลและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว  
พร้อมทัง้ มีมาตรการเพือ่ ความปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ โดยได้วาง
มาตรการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากระบบสารสนเทศ
ในการประชุมคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อย  มีการจัดส่ง
จดหมายเชิญประชุมพร้อมทัง้ มีขอ้ มูลประกอบทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจ
โดยเฉลี่ยจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  14 วัน และกำ�หนดให้มี
เลขานุการบริษัท ให้คำ�แนะนำ� ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการบริษทั ต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทเป็นศูนย์กลาง
ในการจัดทำ�และจัดเก็บเอกสารสำ�คัญต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ
หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม กรรมการ รายงานการประชุ ม กรรมการ
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาร่วมกับผูส้ อบบัญชี หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และผูเ้ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการจัดทำ�งบการเงินของบริษทั
และบริษทั ย่อย  เพือ
่ ให้มคี วามมัน่ ใจว่า  บริษทั และบริษทั ย่อย  มีการใช้
นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน /Call Center /นักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ ให้ทราบข้อบกพร่องและ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และเพือ่ ให้หน่วยงานภายนอกได้รบั ข้อมูลทีต่ อ้ งการ
สามารถแจ้งข้อมูลแก่บริษัทและบริษัทย่อยได้
ระบบการติดตาม
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ในปี
พ.ศ. 2560   รวม  6  ครัง้ เพือ่ กำ�หนดนโยบาย แผนดำ�เนินธุรกิจ และติดตาม
การดำ � เนิ น งานของคณะกรรมการบริ ห าร ส่ ว นฝ่ า ยบริ ห ารของ
บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการติดตามผลการดำ�เนินธุรกิจ เปรียบ
เทียบกับเป้าหมายและแผนงาน หรืองบประมาณในด้านต่างๆ เป็นประจำ�
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ทุกเดือน มีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะกับสถานการณ์ในขณะนัน้ ๆ อยู่
ตลอดเวลา และจัดให้ผบู้ ริหารระดับกลางได้มกี ารนำ�เสนอ
ผลงานเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
ในปี พ.ศ. 2560 ฝ่ายบริหาร ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนระยะกลาง
นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ วางกลยุทธ์ในการทำ�ธุรกิจได้
ชัดเจน ยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ แผนระยะกลางดังกล่าวจะมีการพิจารณาทบทวน
ทุกปีเพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ ี ปลีย่ นไปคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีการพบปะพูดคุยกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง มีสำ�นักตรวจสอบภายใน
ที่ทำ�การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเพื่อรายงานข้อบกพร่องที่เป็น
สาระสำ�คัญทีต่ รวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
เพื่อ พิ จ ารณาสั่ง การให้ มีก ารแก้ ไ ขภายในเวลาที่เ หมาะสมโดย
บริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำ�กรอบอำ�นาจหน้าที่ในการดำ�เนินการ
ตรวจสอบการดำ�เนินงานอย่างสม่ำ�เสมอ จัดทำ�แผนงานประจำ�ปี
และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
และต้ อ งทำ � รายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบทั น ที ท่ ี มี
เหตุ ก ารณ์ ท่ มี ี ผ ลกระทบร้ า ยแรงต่ อ การประกอบกิ จ การของ
บริษทั และบริษทั ย่อย เช่น ด้านการผลิต การดำ�เนินกิจการการทุจริตหรือ
การฝ่าฝืนกฎหมายของพนักงานหรือผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย  
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
ในด้านต่างๆ 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว  
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
และบริ ษั ท ย่ อ ย ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นต่ า งๆ ที่ เ ป็ น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ พลอากาศตรีณฐั วรรธน์  นมิ มลธนากรณ์
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล  
และนายอิ ส สระชั ย เดชาฤทธิ์ เ ป็ น กรรมการตรวจสอบ โดยมี
นายสุมล โฮ้บำ�เพ็ญ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
เป็ น เลขานุ การ คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการแต่งตั้งจาก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 4/2556 เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2556 เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นปฏิ บั ติ ง าน
ด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเข้าใจในกิจกรรมการดำ�เนินงาน
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดัง กล่ า ว
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและโปร่งใส    

• งานด้านกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance) • สำ�นักกฎหมาย
บริษทั และบริษทั ย่อยมีการกำ�หนดหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการปฏิบตั ิ รับผิดชอบกำ�กับดูแลงานด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร ประกอบด้วย
รวมทัง้ กฎหมายด้านการเป็นบริษทั จดทะเบียน กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม
ความปลอดภั ย ในอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
• สำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการและสำ�นักเลขานุการบริษัท
บริษทั และบริษทั ย่อย เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอืน่ ๆ
รับผิดชอบดูแลติดตามให้ คณะกรรมการ  ผูบ้ ริหาร และ หน่วยงานให้ ให้ค�ำ ปรึกษาประเด็นข้อกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ เพือ่ ให้การดำ�เนินงาน
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษทั และบริษทั ย่อย  รวมทัง้ มีความสอดคล้องกับกฎหมายโดยเฉพาะการทำ�ธุรกรรมใหม่ๆทัง้ ใน
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ และต่างประเทศเพื่อให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
• สำ�นักตรวจสอบภายใน
รั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและความเพี ย งพอของ
ระบบการควบคุ ม ภายในและตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ
บริษัทและบริษัทย่อย  
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รายงานประจำ�ปี 2560

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริ ษั ท อิ ชิ ตั น กรุ๊ ป จำ � กั ด (มหาชน) และ บริ ษั ท ย่ อ ย
มีอุดมการณ์ ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน
ความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คมและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ตาม
หลั ก บรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี และจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ตลอดจน
นโยบายและแนวปฏิบั ติ ต่ อ ผู้ มีส่ว นได้ เ สี ยกลุ่ มต่ า งๆ ในปี 2557
บริษทั ฯได้แสดงเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ใน
ทุกรูปแบบและดำ�เนินการต่างๆ ภายในบริษัท และ บริษัทย่อย เพื่อ
แสดงออกถึงความมุง่ มัน่ ในการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกซึ่งบริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น
บริษทั ฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ (Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption: CAC) ดำ�เนินการโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย  
หอการค้าแห่งชาติ สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อให้มั่นใจว่า  บริษัทและ บริษัทย่อย มีนโยบายการกำ�หนด
ความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการทีเ่ หมาะสม
เพื่ อ ป้ อ งกั น การคอร์ รั ป ชั่ น โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ครั้งที่ 3/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ                                  
“นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบตั ิในการดำ�เนินการของบริษทั ฯ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด มีรายละเอียดดังนี้
คำ�นิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สญ
ั ญา มอบให้ ให้ค�ำ มัน่ เรียกร้อง หรือ
รับ ซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดซึง่ ไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่
ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำ�หรือ
ละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั เป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซงึ่ ธุรกิจ หรือ
แนะนำ�ธุรกิจให้กบั บริษทั ฯ โดยเฉพาะ หรือ เพือ่ ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซงึ่
ผลประโยชน์อนื่ ใดทีไ่ ม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีทกี่ ฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำ�ได้
ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าทีห่ รือ
ด้วยกฎหมายของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ทั้งของบริษัทฯ
ของลูกค้า และของคูค่ า 
้ หรือคูส่ ญ
ั ญาของบริษทั อาทิ การทำ�หลักฐาน
การเงินเป็นเท็จ การนำ�ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปใช้สว่ นตัว  การเบียดบัง
การยักยอก ฉ้อโกง การกระทำ�ในลักษณะทีมกี ารขัดกันของผลประโยชน์ ฯลฯ
      การจ่ายเงินคอร์รัปชั่น หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริต
หมายความรวมถึง การจ่ายเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ ใดๆ
โดยตรงจากบริษัทฯ เอง หรือผ่านลูกค้า/คู่ค้า หรือบุคคลที่สาม
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มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
• นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
• นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
• นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนื่ ใด
• นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียนและ
  ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริ ษั ท อิ ชิ ตั น กรุ๊ ป จำ � กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย ได้
ตระหนักเห็นถึงความสำ�คัญของหลักการ กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
โดยยึดมัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม
รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องบริษัทและ บริษัทย่อยจึงมีความมุ่งมั่นในการ
ร่ ว มต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น โดยไม่ ยิ น ยอมรั บ การทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชัน่ ใดๆ ทัง้ สิน้ และกำ�หนดให้บริษทั และ บริษทั ย่อย และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ดำ�เนินการหรือกระทำ�การใดๆ โดยให้ความสำ�คัญกับ
ความโปร่งใสและคำ�นึงถึงความซื่อสัตย์ในการติดต่อทำ�ธุรกรรมกับ
เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่างๆ  เพือ่ หลีกเลีย่ งการดำ�เนินการทีอ่ าจจะ
ส่งผลต่อการกระทำ�ที่ไม่เ หมาะสมและขัดแย้งต่อหลักการบริหาร
จัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ
อำ�นวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯและ
บริษทั ย่อย และได้มกี ารกำ�หนดบทลงโทษทางวินยั สูงสุดแก่ผทู้ กี่ ระทำ�
ความผิดดังกล่าวและเพื่อความชัดเจนในการดำ�เนินการในเรื่อง
ที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังในเรือ่ งดังต่อไปนี้
• ของกำ�นัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย : การให้มอบหรือรับ
ของกำ�นัล การเลีย้ งรับรองให้เป็นไปตามทีก่ �ำ หนดในจรรยาบรรณ
• เงินบริจาคเพือ่ การกุศล หรือเงินสนับสนุน  : การให้หรือรับเงิน
บริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง           
ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน
ไม่ได้ถูกนำ�ไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้างกับภาครัฐ  : ห้ามให้
หรือรับสินบนในการดำ�เนินธุรกิจทุกชนิด การดำ�เนินงานของ
บริษทั และ บริษทั ย่อย และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใส ซือ่ สัตย์ และต้องดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

บริษทั และ บริษทั ย่อย มีนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
หากกรรมการบริษัท ผู ้บริหารและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบัต ิตาม
ดังนี้
นโยบายนี้ จะได้รับบทลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ วิธีการลงโทษจะขึ้นอยู่กับ
•
บริษทั ฯ  ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ สามารถใช้สทิ ธิ
ข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม ในขณะเดียวกันบริษัทและ
ของตนเองในฐานะพลเมืองดี ใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดย
บริษัทย่อย ไม่มีนโยบายลดตำ�แหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ
เป็นการกระทำ�ในนามของแต่ละบุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
พนักงานทีป่ ฏิเสธการคอร์รปั ชัน่   แม้วา่ การกระทำ�นัน้   จะทำ�ให้บริษทั ฯ
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ ใช้ตำ�แหน่งในบริษัทฯ  
และ บริษัทย่อย สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อย
หรือชือ
่   หรือตราบริษทั ฯ  ชกั จูงผูอ
้ น่ื ให้จา่ ยเงินอุดหนุน  หรือให้
ได้ส่งเสริมความรู้โดยมีการจัดการอบรม สัมนา เพื่อเป็นการส่งเสริม
การสนั
บ
สนุ
น
แก่
น
ั
ก
การเมื
อ
ง
หรื
อพรรคการเมืองใดๆ ทั้งนี้
และปลูกฝังจริยธรรมองค์กร
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายทีจ่ ะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่วา่ โดยทาง
• บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานและผู้บริหารในบริษัทฯ
ตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ  เพื่อ
• บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมให้คคู่ า 
้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียเติบโตไปพร้อมกัน
ผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ
จึงมีการกำ�หนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ
• บริษัทฯ  ให้ความสำ�คัญในการเป็นกลางทางการเมือง  ไม่เข้าไปมี
ส่วนร่วม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความเห็นใดๆ ทีอ่ าจ
บริษทั และ บริษทั ย่อย เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective
ก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษทั ฯ มีสว่ นเกีย่ วข้องหรือให้การสนับสนุน
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตการ
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรือผูม้ อี �ำ นาจทางการเมือง
ทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการห่วงโซ่อุปทาน
คนใดคนหนึ่ ง หรื อ กลุ่ ม พลั ง ใดกลุ่ ม พลั ง หนึ่ ง อั น อาจนำ �
(Supply Chain) ของบริษัทฯนั้นมีความโปร่งใส จึงได้มีการขยาย
ไปสูค่ วามไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทฯ และประเทศชาติ
เจตนารมณ์ ไปสู่คู่ค้า  (Supplier) โดยส่งเสริมความรู้ ในการต่อต้าน
•
ไม่ ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อการสนับสนุนพรรคการเมืองใด
การทุจริตคอร์รัปชั่นและเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
พรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำ�นาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง             
1. เพือ่ ให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย เข้าถึงช่ องทางการร้องเรียน
หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อ
คณะกรรมการบริษทั จึงกำ�หนดให้มชี อ่ งทางการแจ้งข้อร้องเรียนและ
แลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ
ข้ อ เสนอแนะ กระบวนการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น มาตรการคุ้ ม ครอง
ผูร้ อ้ งเรียน เพือ่ นำ�ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ • บริษทั ฯ ไม่มสี ว่ นร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมือง
หรือนักการเมืองใดๆ  ในพื้นที่ของบริษัทฯ  
และนำ�ไปจัดทำ�หลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2560 ยัง
• ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย  และส่งเสริมให้พนักงานใช้สทิ ธิเลือก
ไม่มีข้อเสนอแนะจากพนักงาน
ตั้งตามรัฐธรรมนูญ
2. คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน จึงได้มกี ารกำ�หนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับค่าตอบแทนสวัสดิการ
และค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อน่ื ใด
บริษทั และ บริษทั ย่อย กำ�หนดให้การให้  หรือรับของขวัญ  หรือ
พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ เพือ่ ให้พนักงานทีท่ �ำ งานกับบริษทั ฯ ทรัพย์สนิ   หรือประโยชน์อนื่ ใด เป็นไปตามการกระทำ�ในวิสยั ทีส่ มควร  แต่
มีทนุ สำ�รองชีพในระยะยาวเมือ่ เกษียณอายุจากการทำ�งาน จึงได้จดั ตัง้ ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ จึงกำ�หนดนโยบาย
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและ แนวปฏิบัติ ดังนี้
• การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน : กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผลประโยชน์ให้กับพนักงาน
พนักงาน ต้องไม่รบั เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัว
จากลูกค้า คูค่ า 
้ ของบริษทั ฯหรือจากบุคคลใดอันเนือ่ งจากการทำ�งาน
นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
ในนามบริษทั ฯ นอกจากนีจ้ ะต้องไม่กระทำ�การใดๆ หรือพฤติกรรมใดๆ
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนทาง
ทีอ่ าจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สนิ บนและการทุจริต
การเงิน สิง่ ของ และ/หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริม
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กหู้ รือกูย้ มื เงินหรือ
ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษทั และ บริษัท
เรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำ�ธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่
ย่ อ ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ความได้ เ ปรี ย บทางธุ ร กิ จ การค้ า  ทั ้ ง นี ้
เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของ
ไม่รวมถึงการทีพ
่ นักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
ลูกค้า ของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว
บริษัทและ บริษัทย่อย มีนโยบายดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่
ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพทีส่ งั กัดพรรคการเมืองพรรคใด
พรรคหนึ่ง และจะไม่นำ�เงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใด
ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
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• การรับหรือให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ :
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลีย่ งการรับของขวัญ
ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินจาก คู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯ เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนยิ ม โดยการให้
และรับของขวัญ หรือการเลี้ยงและรับเลี้ยงต่างๆ นั้น จะต้อง
ไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจใดๆ ของผูร้ บั กรณีมกี ารรับ
หรือให้ของขวัญ หรือเลีย้ ง หรือรับเลีย้ ง จะต้องมีการรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้นทราบ ของขวัญที่ได้รับควรเป็น
สิง่ ทีม่ มี ลู ค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
การให้หรือการรับของขวัญ อาจกระทำ�ได้หากทำ�ด้วยความโปร่งใส
หรือทำ�ในทีเ่ ปิดเผย หรือ สามารถเปิดเผยได้ กรรมการ  ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน  สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้  เพื่อ
ประโยชน์ ในธุรกิจของบริษัทฯ และพึงหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยง
รับรองในลักษณะทีเ่ กินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอืน่
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือจะเป็น คู่ค้าในอนาคต
• การเสนอเงิน สิง่ จูงใจหรือรางวัล : บริษทั ฯไม่มนี โยบายเสนอเงิน
สิ่งจูงใจของกำ�นัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า               
คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้
มาซึ่ ง ธุ ร กิ จ ยกเว้ น การให้ ก ารเลี้ ย งรั บ รองทางธุ ร กิ จ ตาม
ประเพณีนยิ ม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของ
บริษัทฯ
นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียน โดยประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
3. บุคคลผูส้ ามารถแจ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิด
หรือข้อร้องเรียน
5. ช่องทางในการแจ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�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
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1. วัตถุประสงค์
บริษัทและ บริษัทย่อย ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม
และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯและ บริษัทฯ คาดหวังให้ทุกคน
รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่อง
ดังกล่าวให้บริษทั ทราบ เพือ่ จะได้ชว่ ยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำ�เนินการ
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป และ
ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มกี ารให้ความคุม้ ครอง
ผู้ ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานกำ�กับดูแลด้วยซึ่งเป็นหลักการที่
บริษัทฯเห็นว่าสมควรนำ�มาใช้กับบริษัทฯ ด้วย
บริษัทและ บริษัทย่อย ได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการ
กระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯได้ทำ�หน้าที่ดูแลและให้คำ�แนะนำ�ตลอด
จนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำ�ต่างๆ ของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องดังกล่าว
จะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำ�ด้วยความสุจริตใจ
2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่ามีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ  การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกำ�หนด หรือกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของบริษทั ฯ พนักงานหรือเจ้าหน้าที  ่ ควรสอบถามหรือปรึกษา
ผูบ้ งั คับบัญชาก่อนเป็นลำ�ดับแรก อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่แน่ใจ
หรือไม่สะดวกใจทีจ่ ะทำ�เช่นนัน้ พนักงานสามารถแจ้งเรือ่ งได้โดยตรง
ดังนี้
• กรณีเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงานอืน่ หรือเป็นผูบ้ งั คับบัญชา
เหนือขึ้นไป แจ้งเรื่องได้ที่ CG Report หรือสำ�นักเลขานุการ
บริษัท หรือ สำ�นักงานตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• กรณีเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับประธานกรรมการบริหาร แจ้งเรือ่ ง
โดยตรงได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
3. บุคคลผูส้ ามารถแจ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทและ บริษัทย่อย รวมถึง
บุคคลภายนอก ที่พบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่ามีการกระทำ�ที่
ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายระเบียบปฏิบัติ ข้อกำ�หนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ                    
โดยผู้บริหาร และพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

4. การให้ความคุม้ ครองบุคคลผูแ้ จ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือ
5.3 สำ�นักงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทาง
ข้อร้องเรียน
ต่อไปนี้
พนักงานหรือเจ้าหน้าทีท่ แี่ จ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถอ้ ยคำ�
• โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง ที่อยู่
หรือให้ขอ้ มูลใดๆ ตามขอบเขตในข้อ  2 ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มเี จตนา
สำ�นักงานตรวจสอบภายใน บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
ในการให้ ร้ า ยหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู้ ใ ดหรื อ ต่ อ บริ ษั ท ฯ
ชัน้ 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303
จะได้รบั การคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมจากบริษทั ฯ เช่น ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ตำ�แหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที ่ ทำ �งาน พั กงาน ข่ ม ขู ่ รบกวน
(10310)
การปฏิบตั งิ าน เลิกจ้าง หรือการอืน่ ใดทีม่ ลี กั ษณะเป็นการปฏิบตั อิ ย่าง
• โทรศัพท์    02-716-5555
ไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามีความจำ�เป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
• E-mail      internalaudit@ichitangroup.com
หรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะดำ�เนินการตามนโยบายนี้
5.4 คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถติดต่อได้ตามช่องทาง
จนถึงทีส่ ดุ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
ต่อไปนี้
• ผู้ ร้ อ งเรี ย น/ผู้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
• E-mail
สามารถเลือกที่จะเปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะ
    คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำ�ให้บริษทั ฯ สามารถ
    Email : auditcommittee@ichitangroup.com
รายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทา
    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
    Email : internalaudit@ichitangroup.com
• ผูร้ บั ข้อร้องเรียน/ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย จะเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไว้
เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบสวนและ
เป็นความลับ/คำ�นึงถึงความปลอดภัย โดยกำ�หนดมาตรการ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
คุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ
• จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รบั ความคุม้ ครอง 		ทีอ่ ยูค่ ณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
จากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
• กรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียน/ผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เลขที่ 2992/301-303 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เห็นว่าตนอาจได้รบั ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิด ความเดือดร้อน
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (10310)
เสียหาย สามารถร้องขอให้บริษทั ฯ กำ�หนดมาตรการคุ้มครองที่
เหมาะสมก็ได้ หรืออาจกำ�หนดมาตรการคุม้ ครองโดยไม่มกี ารร้องขอ 6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ก็ ไ ด้ หากเห็ น ว่ า เป็ น เรื่อ งที่มีแ นวโน้ ม ที่จ ะเกิ ดความเดื อ ดร้ อ น
กลุม่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในขัน้ ตอนการรับแจ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�ผิด
เสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
หรือข้อร้องเรียน “เรื่องร้องเรียน” ได้แก่
• ผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหาย
6.1 ผูแ้ จ้งข้อมูล (Caller or Claimer) : ผูแ้ จ้งข้อมูลทางโทรศัพท์/
ด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
โทรสาร /E-mail หรือจดหมายทัง้ จากภายในและภายนอกบริษทั ฯ
6.2 ผู้ ป ระสานงานเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น (Case Coordinator) :
5. ช่องทางในการแจ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
ผูท้ �ำ หน้าทีร่ บั เรือ่ ง และเก็บข้อมูลเบือ้ งต้น และเก็บผลสรุปของ                        
5.1 CG Report ของบริษทั ฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
การดำ�เนินงาน ได้แก่ CG Report สำ�นักเลขานุการบริษัท
• โทรศัพท์   02-716-5555
สำ�นักตรวจสอบภายใน
• E-mail     cg@ichitangroup.com
6.3 ผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียน  (Case  Owner) :  ผบู้ งั คับบัญชาโดยตรง
5.2 สำ�นักเลขานุการบริษัท โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์
ของผู้ที่ถูกร้องเรียน หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของ
หรือยื่นส่งโดยตรง
หน่วยงานทีถ่ กู ร้องเรียน และในกรณีทผ
ี่ ดู้ แู ลเรือ่ งร้องเรียน
• ทีอ่ ยู่ สำ�นักงานเลขานุการบริษทั บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
ดังกล่าวไม่อยูป่ ฏิบตั งิ านเป็นระยะยาว ให้ผบู้ งั คับบัญชาเหนือ
ชัน้ 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303
ขึน้ ไปของผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวเป็นผูด้ แู ลเรือ่ งร้อง
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เรียนตามความหมายของข้อนี้แทน
(10310)
6.4 ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย (Human Resources, HR) :
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
6.5 กรรมการผู้อำ�นวยการ (Chief Executive Officer, CEO) :
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทฯ
6.6 คณะกรรมการตรวจสอบ (the Audit  Committee)
6.7 คณะกรรมการบริษัท (the Board of Directors)
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7. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
7.1 การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป
(1) ผูป้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียนลงทะเบียนรับเรือ่ งร้องเรียน
และกำ�หนดวันแจ้งความคืบหน้าของเรือ
่ งทีร่ อ
้ งเรียน
แก่ผู้ร้องเรียน ดังนี้
• กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่าง
ร้ายแรง ให้ดำ�เนินการโดยด่วนที่สุด
• กรณีอื่น ให้ดำ�เนินการโดยเร็ว
• กรณีทเี่ ป็นการสอบถามทัว่ ไป เช่น คำ�ถามเกีย่ วกับ
ราคาหุ้น การจ่ายเงินปันผล จะไม่มีการลงทะเบียน
รับเรือ
่ ง แต่จะส่งเรือ
่ งให้กบั หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
เรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อตอบกลับแก่ผู้สอบถาม
(2) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงบันทึกข้อมูลจาก
ผู้ร้องเรียนดังนี้
• ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
• วันที่ร้องเรียน
• ชื่อบุคคล หรือ เหตุการณ์ที่ร้องเรียน
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(3) เมือ
่ ลงทะเบียนรับเรือ
่ งร้องเรียนแล้ว ให้ก�ำ หนดชัน้
ความลับตามเนื้อหาของเรื่อง (ยกเว้นกรณีท่ีเป็น
การสอบถามทั่วไป) และดำ�เนินการดังนี้
• ส่งไปให้ผดู้ แู ลเรือ
่ งร้องเรียนดำ�เนินการหาข้อเท็จจริง
และสั่งการตามอำ�นาจหน้าที่ที่มี
• ส่งสำ�เนาให้ฝา่ ยบริหารทรัพยากรบุคคลทราบเบือ้ งต้น
เพื่อเตรียมให้คำ�แนะนำ�การดำ�เนินการด้านระเบียบ
วินัยหรืออื่นๆ
• ส่งสำ�เนาให้ประธานกรรมการบริหารทราบด้วย
• กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกีย่ วข้อง ประธานกรรมการ
บริหาร ให้ส่งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ
7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ
• ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำ�เนินการหาข้อเท็จจริง และ
ให้ ข้ อ แนะนำ � ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ก ารประพฤติ ห รื อ
ปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินยั
สั่ ง ลงโทษโดยปรึ ก ษากั บ ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล เพือ่ ให้การลงโทษเป็นไปตามมาตรฐานโทษด้วย
และหากผูด้ แู ลเรือ
่ งร้องเรียนไม่มอ
ี �ำ นาจสัง่ ลงโทษ ก็
ให้ เ สนอเป็ น ลำ � ดั บ ชั้ น ไปจนถึ ง ผู้ มี อำ � นาจแล้ ว แต่
กรณี และให้สง่ ผลการหาข้อเท็จจริง การดำ�เนินการ
และการสั่ ง ลงโทษแล้ ว แต่ ก รณี ไ ปให้ ป ระธาน
กรรมการบริหาร โดยผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลำ�ดับชัน้
เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการด้วย
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• กรณีเป็นเรือ่ งร้องเรียนจากผูท้ ไ่ี ม่ระบุชอ่ื และไม่สามารถ
หาข้อมูลเพิม่ เติมได้เพียงพอ ให้ผดู้ แู ลเรือ
่ งร้องเรียน
ส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลและความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้น เพื่อ
ขอแนวทางการดำ�เนินการที่เหมาะสมต่อไป หาก
ประธานกรรมการบริหาร เห็นว่า ไม่สามารถดำ�เนินการ
เรื่องร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิดเรื่องไป
ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งสำ�เนาให้ผู้ประสานงาน
เรือ
่ งร้องเรียนทราบ เพือ
่ รายงานแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วย
• หากผูด้ แู ลเรือ
่ งร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว  
พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่อง
ที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ ให้ข้อแนะนำ�แก่
ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ
หรือปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่าควร
ให้ปดิ เรือ่ งโดยไม่มกี ารลงโทษใดๆ ให้ผด้ ู แู ลเรือ่ งร้องเรียน
เสนอเรือ่ งดังกล่าวแก่ผบู้ งั คับบัญชาลำ�ดับเหนือขึน้ ไป
1 ขั้น เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง และสำ�เนาเรื่องให้
ผูป้ ระสานงานเรือ
่ งร้องเรียนเพือ
่ แจ้งให้ผรู้ อ
้ งเรียน
ทราบและรายงานแก่ประธานกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
• กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกีย่ วข้อง ประธานกรรมการ
บริ ห าร ให้ พิ จ ารณาตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง โดย
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ส่ ง เ รื่ อ ง ใ ห้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสั่งการ
7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
• ผูด้ แู ลเรือ
่ งร้องเรียนดำ�เนินการตามคำ�สัง่ การของ
ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั
(แล้วแต่กรณี) และให้ขอ
้ แนะนำ�ให้มกี ารประพฤติหรือ
ปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป และแจ้งผลการดำ�เนินการ
ให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบด้วย
• ผูป้ ระสานงานเรือ
่ งร้องเรียนแจ้งผลการดำ�เนินการ
ให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนทราบ และบันทึกผลของการดำ�เนินการ
เกีย่ วกับ เรือ่ งร้องเรียนไว้ โดยนำ�เสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส
• ผู้ ป ระสานงานเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นติ ด ตามผลการ
ปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ประธานกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง
การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ� หรือให้
ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสจู น์ได้วา่ กระทำ�โดยไม่สจุ ริต หรือทำ�ผิด
ช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องกลุม่ บริษทั ฯ
บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานโทษด้วย
แต่หากเป็นบุคคลภายนอกและบริษทั ฯ ได้รบั ความเสียหาย
บริษัทฯ จะพิจารณาดำ�เนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย
7.5 ความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียน ผูด้ แู ล
เรือ
่ งร้องเรียน และ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป ในกรณี
ทีผ
่ ปู้ ระสานงานเรือ
่ งร้องเรียนหรือผูด้ แู ลเรือ
่ งร้องเรียน
ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผู้ประสานงานเรื่อง
ร้องเรียนหรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และผู้บังคับัญชา
เหนือขึ้นไปของผู้ละเลย จะต้องได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินัยด้วย

ในปี 2560 ไม่พบการรายงาน หรือการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯและ
บริษทั ย่อย ได้มกี ารจัดการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องตัง้ แต่ปี 2557 ให้กบั ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษัทฯเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
และมี ค วามตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของนโยบายการต่ อ ต้ า น
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้เข้าใจในบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของตนเองในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทและ
บริษัทย่อย
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รายการระหว่างกัน
ลั ก ษณะของรายการระหว่ า งกั น และนโยบายในการทำ � รายการ
ระหว่างกัน
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) ได้เปิดเผยรายละเอียด
การทำ� รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ของบริ ษั ท ฯไว้ ใ นงบการเงิ น ประจำ � ปี 2 560 ซึ่ ง รายการส่ ว นใหญ่
เป็ น การทำ � รายการระหว่ า งบริ ษั ท ฯกั บ กิ จ การในกลุ่ ม บริ ษั ท หาก
รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ มิ ใ ช่ เ ป็ น รายการธุ ร กิ จ ปกติ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในเรื่ อ งนั้ น ๆจะไม่ มี ส่ ว นอนุ มั ติ ใ นรายการดั ง กล่ า ว
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีแ ละเป็ น จริ ย ธรรม

ของกรรมการและหากมีการประเมินราคาก็จะใช้บริษัทประเมินที่ขึ้น
ทะเบียนกับสำ�นักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้ประเมิน เพื่อให้ความเห็นชอบหรือความเหมาะสมทั้งนี้เ มื่อมี
รายการเกิดขึน้ ทางบริษทั ฯจะมีการเปิดเผยสารสนเทศสูส่ าธารณะผ่าน
ระบบ SET Portal ภายในเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด
โดยในปี 2560 บริษทั ฯมีรายการธุรกิจทีส่ �ำ คัญกับบุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้า
และเกณฑ์ ต ามที่ ต กลงกั น ระหว่ า งบริ ษั ท ฯและบุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามธุรกิจปกติ

1) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์กับประธานกรรมการบริษัท
บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์กับประธานกรรมการบริษัท

1. นายตัน  ภาสกรนที (“นายตัน”)

ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

2. นางอิง ภาสกรนที (“นางอิง”)

กรรมการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและคู่สมรส“นายตัน”

3. นางสาววริษา ภาสกรนที (“นางสาววริษา”)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและเป็นบุตรสาว”นายตัน”

4. นาย ภาสกร ภาสกรนที (“นาย ภาสกร”)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและเป็นบุตรชาย “นายตัน”

5. ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที (“ด.ญ. ใกล้นที”)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและเป็นบุตรสาว “นายตัน”

6. บริษัท ไอ แอม กรีนที จำ�กัด (IGT)
ดำ�เนินธุรกิจจัดจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่ ให้บริษทั ฯและได้รบั สิทธิจ์ ากนายตัน ภาสกรนที
ในการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงาน
ออกแบบของนายตันเป็นระยะเวลา 5 ปี

น.ส. ธัญธิตา ภาสกรนที  ซึ่งเป็นพี่สาว”นายตัน”เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 80.0

7. บริษัท เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์ มาเนจเม้นท์ จำ�กัด (JPRM)
ดำ�เนินธุรกิจร้านอาหาร

- มีกรรมการร่วม ได้แก่ “นางอิง”
- “นายตัน”และ”นางอิง”เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 96.0

8. บริษัท ภาสกรนที จำ�กัด (PAS) ดำ�เนินธุรกิจโรงแรม

- มีกรรมการร่วม ได้แก่ “นางอิง”
- “นางอิง” “นาย ภาสกร” และ “นางสาววริษา” เป็นผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น  
   รวมร้อยละ 100   

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

- มีกรรมการร่วม ได้แก่ “นางอิง”
- “นางอิง”เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 79.7

10. บริษัท ตัน แอสเซ็ท จำ�กัด (TAN)
ดำ�เนินธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่และ ให้บริการพื้นที่สนามฟุตบอล

“นายตัน”   “นางอิง” และ  “ นางสาว วริษา” เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่โดยถือหุน้ รวมกันร้อยละ 91.1

11. บริษัท อีซิลี่ จำ�กัด (EZL)ดำ�เนินธุรกิจร้านอาหาร

“นางสาว วริษา” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมร้อยละ 52.8

12. บริษัท ตันบุญ จำ�กัด (TANBOON)
ดำ�เนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

- มีกรรมการร่วม ได้แก่ “นางอิง “
- “นายตัน”  “นางอิง”  “นาย ภาสกร” และ “ด.ญ. ใกล้นที” เป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้น
รวมกันร้อยละ 100

13. บริษัท ทีวายแมริเอจ สตูดิโอ จำ�กัด (TYM)
ดำ�เนินธุรกิจถ่ายภาพแต่งงาน

- มีกรรมการร่วม ได้แก่ “นางอิง”
- “นางอิง” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนร้อยละ 65.0

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

- มีกรรมการร่วม ได้แก่  “นางอิง”
- “นายตัน”  และ “นางอิง”  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 91.1

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

- มีกรรมการร่วม ได้แก่ “นายตัน”  และ “นางอิง”  
- “นายตัน”  และ “นางอิง”  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 50.0

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

- “นางอิง” เป็นผู้ถือหุ้นใหญด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 48.8
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2) รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปี 2560 และ   ปี2559 บริษัทฯ มีการเข้าทำ�รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2560

ปี 2559

563.58
35.15

657.75
40.67

• รายการขายสินค้าประเภทเครือ่ งดืม่ ของบริษทั ฯ ให้แก่
IGT ซึ่งเป็นผู้จัดจำ�หน่ายในช่องทางTraditional Trade
ตามสัญญาลงวันที่ 20 มิ.ย. 2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 1
ก.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 2560 และเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2560
ได้ต่อสัญญาใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2560 –
30 มิ.ย. 2563
• กำ�หนดราคาขายโดย IGT ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เครื่อง
ดื่มจากบริษัทฯ ตามราคาขายของบริษัทฯ ซึ่งมีผลอยู่
ณ วันที่ IGT ขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้า และบริษัทฯ
ออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาขายใกล้เคียงกับผู้จัดจำ�หน่าย
รายอื่นของบริษัทฯ ในช่องทางจัดจำ�หน่ายเดียวกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากลุม่ เป้าหมายของ IGT
ไม่ทับซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายของผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่น
ซึ่งบริษัทฯ ใช้บริการอยู่ อันจะเป็นประโยชน์ให้สินค้าของ
บริษัทฯ สามารถเข้าไปสู่ฐานลูกค้าที่มากขึ้น นอกจากนี้
ในส่วนของโครงสร้างราคา ทางบริษทั ฯ มีนโยบายกำ�หนด
โครงสร้างราคาทีย่ ตุ ธิ รรมและสามารถแข่งขันได้โดยหาก
เทียบกับคู่ค้ารายอื่น บริษัทฯ มีการกำ�หนดโครงสร้าง
ราคาขายให้ IGT สูงกว่าคู่ค้ารายอื่น จึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทาง
การดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

ค่าใช้จา่ ยสำ�หรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- โปรโมชั่นสินค้าแถมรายเดือน

52.14

62.05

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

3.06

11.87

• รายการดังกล่าวคือการชำ�ระเงินคืนค่าสินค้าแถมที่
ผูจ้ ดั จำ�หน่ายแถมให้ลกู ค้า ซงึ่ เป็นการแถมตามโปรโมชัน่
ประจำ�เดือน ซึง่ การส่งเสริมการขายดังกล่าวเป็นไปตาม
ทีก่ �ำ หนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าในแต่ละเดือน
และได้รบั การอนุมตั โิ ดยรองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ โดย
การจ่ายเงินคืนค่าสินค้าแถมเป็นการคืนในราคาเดียวกัน
กับราคาขายสินค้าให้ IGT ซึง่ เป็นวิธกี ารเดียวกันกับผูจ้ ดั
จำ � หน่ า ยรายอื่ น ในช่ อ งทางเดี ย วกั น ความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่ารายการโปรโมชั่นสินค้าแถมรายเดือน
เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และเป็นแนวทางการดำ�เนินธุรกิจ
ปกติ ทัง้ นี้โปรโมชัน่ สินค้าแถมประจำ�เดือนได้รบั การทบทวน
โดยผู้บริหารและได้รับการอนุมัติโดยรองกรรมการ
ผูอ้ �ำ นวยการ รวมถึงเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคา
ขายสินค้าให้ IGT ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติวิธีเดียวกันกับ
ผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่นในช่องทางเดียวกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการโปรโมชัน่
สินค้าแถมรายเดือน เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็น
แนวทางการดำ�เนินธุรกิจปกติ ทั้งนี้ โปรโมชั่นสินค้าแถม
ประจำ�เดือนได้รับการทบทวนโดยผู้บริหารและได้รับ
การอนุมัติโดยรองกรรมการผู้อำ�นวยการ รวมถึงเป็น
การคืนในราคาเดียวกันกับราคาขายสินค้าให้ IGT ซึ่ง
บริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติวิธีเดียวกันกับผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่น
ในช่องทางเดียวกัน  

1. บริษัท ไอ แอม กรีนที จำ�กัด รายได้ค่าขายสินค้า
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
    (IGT)
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รายงานประจำ�ปี 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

1. บริษัท ไอ แอม กรีนที จำ�กัด ค่าใช้จา่ ยสำ�หรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย
– ของที่ระลึก
    (IGT) (ต่อ)

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

70

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2560

ปี 2559

0.26

0.87

0.09

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
• เป็นรายการสั่งซื้อของที่ระลึกสั่งทำ�พิเศษจาก IGT
เพือ่ นำ�มาใช้ ในการส่งเสริมการขายของ บริษทั ฯ   (ตุก๊ ตา
รูปนายตันและสินค้าที่ระลึกเช่นกระเป๋า  กระปุกออมสิน
แก้วน้�ำ ทีแ่ สดงและขายบริเวณตันแลนด์ นิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ)
• รายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ ใช้
สิทธิ์ในการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าทีม่ รี ปู นายตัน รูปวาด
สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตัน ระหว่าง
นายตัน กับ IGT ลงวันที่ 1 ก.ค. 2554 โดยนายตัน
อนุญาตให้น�ำ รูปนายตัน รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงาน
ออกแบบของนายตัน ไปผลิตเป็นรูปปั้นและสินค้าที่มีรูป
รูปวาด สัญลักษณ์และผลงานออกแบบดังกล่าว ตีพมิ พ์
ติดหรือประทับอยู่เพื่อจำ�หน่ายให้แก่บริษัทที่นายตัน
เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นอยู่เท่านั้น โดยนายตัน
ไม่คดิ ค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆนอกจากนี้นายตัน
สงวนสิทธิ์ในการกำ�หนดราคาสินค้าที่ IGT จัดจำ�หน่าย
โดย IGT สามารถบวกกำ�ไรเพิม่ จากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกิน
อัตราร้อยละ 10 เพื่อเป็นค่าดำ�เนินการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การซื้ อ สิ น ค้ า ของที่ ร ะลึ ก ที่ มี รู ป นายตั น และผลงาน
ออกแบบของนายตันจาก IGT มาขายบริเวณศูนย์เรียนรู้
ตันแลนด์เนือ่ งจากในระยะแรกบริษทั ฯ ต้องการทีจ่ ะสร้าง
แบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วจึงได้ ใช้
นายตันเป็นพรีเซ็นเตอร์ รวมถึงขายสินค้าทีม่ รี ปู นายตัน
และผลงานออกแบบของนายตันดังกล่าวมาขายและ
ดึงดูดผู้ที่มาเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีนโยบายที่จะ
ให้แบรนด์ของบริษทั ฯยึดติดกับตัวนายตันแต่เพียงผูเ้ ดียว
บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้พรีเซ็นเตอร์บุคคลอื่นๆที่เหมาะสม
เพื่ อ โฆษณาและร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายใน
อนาคตต่อไป นอกจากนี้ สินค้าดังกล่าว บริษัทฯ ซื้อมา
และจำ�หน่ายต่อในราคาทีส่ งู กว่าราคาทุน ซึง่ เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ รวมถึงเงื่อนไขการดำ�เนินการ  เป็นไปตาม
สัญญาอนุญาตให้ ใช้สทิ ธิ์ จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
•  เป็นรายการค่ารับรอง โดยบริษัทฯ ซื้ออาหารจาก
JPRM เพื่อรับรองลูกค้า  โดยราคาอาหารสำ�หรับการ
รับรองคิดราคาปกติเหมือนลูกค้า JPRM ทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็น
ไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทั้งราคาอาหารสำ�หรับ
การรับรองคิดราคาปกติเหมือนทีค่ ดิ กับลูกค้า JPRM ทัว่ ไป
จึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2560

ปี 2559

3.  บริษัท ภาสกรนที จำ�กัด     ค่าใช้จ่ายซื้อห้องพัก
    (PAS)

0.07

0.01

• รายการซือ้ ห้องพักจากPASซึง่ ดำ�เนินธุรกิจทีพ่ กั ตากอากาศ
วิลล่า มาร็อก รีสอร์ท อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์
เพือ่ นำ�มาใช้ ในการประชาสัมพันธ์ เช่น การเลีย้ งขอบคุณ
สื่อมวลชน
• ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษประมาณ 50%
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้รบั ส่วนลดค่าห้องพัก
50% เพื่อนำ�มาใช้ ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของ
บริษัทฯถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ
และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทาง
การดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

4 . บริษัท กิน กับ ตัน จำ�กัด    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
     (KIN)

0.28

0.72

• รายการซื้ออาหารจากร้านอาหารของ KIN  
เพื่อรับรองลูกค้า 
• รายการค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KIN
ทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการรับรองลูกค้า
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทั้งรายการดัง
กล่าวคิดค่าอาหารราคาปกติเ หมือนลูกค้าร้าน KIN
ทัว่ ไป จึงถือได้วา่ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

0.42
0.03

0.38
0.05

• เป็นรายการซื้อไอศครีม (จาเลโต้) พร้อมอุปกรณ์
ในแบรนด์ “เมลท์ ม ี ” เพื ่ อ นำ � มาขายให้ ก ้ บ ผู ้ เ ข้ า ชม
ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์
• กำ�หนดราคาขายโดยคิดราคาส่ง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซือ้ วัตถุดบิ
ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯอีกทั้งรายการ
ดั ง กล่ า วบริ ษั ท ฯซื้ อ มาและจำ � หน่ า ยต่ อ ในราคาที่
สูงกว่าราคาทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงถือ
ได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
ตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

5 . บริษัท ตัน แอสเซ็ท จำ�กัด
    (TAN)

ค่าใช้จ่ายซื้อหนังสือ

• รายการซื ้ อ หนั งสื อ “วิ ถี ไ ม่ ต ั น ” จาก TAN เพื่อ
นำ � มาแจกเป็ น ของขวั ญ และขายบริ เ วณตัน แลนด์
นิคมอุตสหกรรรมโรจนะ
• กำ�หนดราคาขายโดยคิดราคาขายส่ง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซือ้ หนังสือ
เพื่ อ นำ � มาแจกเป็ น ของขวั ญ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์
ให้ กั บ บริ ษั ท ฯทางอ้ อ มและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท ฯ
โดยบริ ษ ั ท ฯ สามารถซื ้ อ หนั งสื อ ได้ ใ นราคาขายส่ง
จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
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มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2560

ปี 2559

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

5.  บริษัท ตัน แอสเซ็ท จำ�กัด
    (TAN) (ต่อ)

ค่าเช่าป้ายโฆษณา
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

0.37
0.03

0.36
-

• เป็นการเช่าป้ายโฆษณาเพื่อลงสื่อโฆษณาส่งเสริม
แบรนด์สินค้า ตามแผนงบประมาณของฝ่ายการตลาด
ประจำ�ปี 2559 และ 2560
•  กำ�หนดราคาขายโดยคิดให้ส่วนลด 40%
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่า
เช่าป้าย 40% เพือ่ นำ�มาใช้ ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ของบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตาม
แนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติี

6. บริษัท อีซิลี่ จำ�กัด
   (EZL)

ค่ารับรอง

0.01

0.03

•  รายการค่ารับรองโดยบริษัทฯ ซื้ออาหารจาก EZL
เพื่อรับรองลูกค้าและค่าอาหารคิดราคาปกติเ หมือน
ลูกค้าร้าน EZL ทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
คิดค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน EZL ทั่วไป จึง
ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

7.  บริษัท ตันบุญ จำ�กัด
    (TANBOON)

ค่าใช้จ่ายซื้อห้องพัก

0.04

0.47

• รายการซื้อห้องพักจาก TANBOON ซึ่งดำ�เนินธุรกิจ
โรงแรมอิสตินตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำ�มาใช้ ในการ
ส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการรับรองลูกค้า 
• ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่า
ห้ อ งพั ก เพื่ อ นำ � มาใช้ ใ นกิ จ กรรมการประชาสั ม พั น ธ์
ของบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์
ต่อบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไป
ตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

8.  บริษัท ทีวายแมริเอจ
    สตูดิโอ จำ�กัด (TYM)

ค่าบริการอื่น

0.04

• รายการค่าบริการถ่ายภาพและแต่งหน้าเพื่อใช้ ใน
การจัดทำ�รายงานประจำ�ปีจาก TYM
•  กำ�หนดราคาส่วนลดพิเศษ 50%
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่า
บริการพิเศษ ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตาม
แนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

0.43

• เป็นการเช่าป้ายโฆษณาเพื่อลงสื่อโฆษณาส่งเสริม
แบรนด์สินค้า ตามแผนงบประมาณของฝ่ายการตลาด
ประจำ�ปี 2560
• กำ�หนดราคาขายโดยคิดให้ส่วนลด 40%
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้รบั ส่วนลดค่าเช่าป้าย
40% เพือ่ นำ�มาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษทั ฯ
ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมี
ความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนิน
ธุรกิจโดยปกติ

9. บริษทั ตัน อิง แอสเซ็ท จำ�กัด ค่าเช่าป้ายโฆษณา
   (TEA)
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10. บริษทั เสือติดปีกครับ จำ�กัด ค่าเช่าป้ายโฆษณา
     (Tiger)

11.  บริษัท กินร้องดื่ม จำ�กัด    ค่ารับรอง
      (KRD)

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2560

ปี 2559

-

2.20

•      เป็นการลงสือ่ โฆษณาส่งเสริมแบรนด์สนิ ค้า และสร้าง
ภาพลักษณ์ของบริษัทที่แบ่งปันสู่สังคมผ่านรายการ
“เสือติดปีก” ตามแผนงบประมาณของฝ่ายการตลาด
ประจำ�ปี 2560
• กำ�หนดราคาคิดราคาปกติเหมือนลูกค้า Tiger ทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ โดยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี
ต่อสังคมของบริษทั และเป็นรายการค่าโฆษณาปกติของ
บริษทั ตามแผนงบประมาณของฝ่ายการตลาด ถือได้วา่
รายการดังกล่าวมีประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และมีความสมเหตุสมผล
รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

0.08

0.05

•  รายการค่ารับรองโดยบริษัทฯ ซื้ออาหารจาก KRD
เพื่อรับรองลูกค้าและค่าอาหารคิดราคาปกติเ หมือน
ลูกค้าร้าน KRD ทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดัง
กล่าวคิดค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KRD ทัว่ ไป
จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

12. คุณอิง ภาสกรนที

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

10.0

• เป็นรายการส่งเสริมการขาย “แคมเปญซัมเมอร์โปร
โมชั่นปี 2560” ซึ่งเป็นแผนการตลาดที่ได้รับการอนุมัติ
จาก คณะกรรมการบริหาร
• กำ�หนดราคาขายโดยเทียบเคียงแล้วต่ำ�กว่าราคา
ประเมินของหลักทรัพย์ โดยผู้ประเมินอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ โดยราคาซือ้ เป็นราคาทีต่ �ำ่ กว่า
ราคาประเมิน และเป็นไปตามแผนการตลาด ในกิจกรรม
ส่งเสริมการขายของบริษทั ฯ ถือได้วา่ รายการดังกล่าว
มีประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึง
เป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

13. คุณวริษา ภาสกรนที

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

15.0

• เป็นรายการส่งเสริมการขาย “แคมเปญซัมเมอร์
โปรโมชั่นปี 2560” ซึ่งเป็นแผนการตลาดที่ได้รับการ
อนุมัติจาก คณะกรรมการบริหาร
• กำ�หนดราคาขายโดยเทียบเคียงแล้วต่ำ�กว่าราคา
ประกาศขายของเจ้าของโครงการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ โดยราคาซือ้ เป็นราคาทีต่ �ำ่ กว่า
ราคาตลาด และเป็นไปตามแผนการตลาด ในกิจกรรม
ส่งเสริมการขายของบริษทั ฯ ถือได้วา่ รายการดังกล่าว
มีประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึง
เป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ
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3) ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ ทำ�รายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญ การทำ�รายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็น
รายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการทีม่ คี วามจำ�เป็นและมีความสมเหตุสมผล
เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการ
ระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ จะถูกกำ�หนดให้เป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าปกติและเป็น
ไปตามราคาตลาด และดำ�เนินการเช่นเดียวกับทีป่ ฏิบตั กิ บั ลูกค้าทัว่ ไปทีม่ ี
ลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (arm’s length basis)  สำ�หรับการกูย้ มื
เงินกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ บริษทั ฯ ดำ�เนินการไปเพือ่ เสริมสภาพคล่อง
ตามความจำ�เป็นเท่านั้น
4) มาตรการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ อนุมตั ริ ายการระหว่างกันโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
เป็นสำ�คัญ โดยผ่านขัน้ ตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ
และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ฯ ร่ ว มพิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบและให้ มี
การกำ�หนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือน
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า
ที่ มี เ งื่ อ นไขการค้ า โดยทั่ ว ไปในการทำ � ธุ ร กรรมระหว่ า งบริ ษั ท ฯ กั บ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ดังนี้ บริษทั ฯ อาจมี
รายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติ ในหลักการให้
ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั กิ ารทำ�ธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้
มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับ
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คูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการ
ค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำ�รายงานสรุป
การทำ�ธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบทุกไตรมาส
ในกรณีทก่ี รรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำ�นาจในการอนุมัติ
รายการดังกล่าวกับบริษัทฯ ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด
นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำ�นาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพือ่ นำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันที่สำ�คัญไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5) นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
     บริษทั ฯ มีนโยบายในการทำ�รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั
และในอนาคตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยถือ
ปฏิบัติเช่น เดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำ�หนดราคาที่
เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการ
การกำ�กับกิจการทีด่ ี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ และต้องเป็นไป
ตามอำ�นาจอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน

6) สรุปสาระสำ�คัญของสัญญา/ข้อตกลงที่สำ�คัญ
6.1 สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำ�หน่าย
เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2557 บริษทั ฯ ได้ท�ำ สัญญาแต่งตัง้ บริษทั ไอ แอม กรีนที จำ�กัด ให้เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าให้กบั บริษทั ฯ โดยสัญญา
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2560 ได้ต่อสัญญาใหม่ โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 ก.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 2563
คู่สัญญา

:

บริษัท ไอ แอม กรีนที จำ�กัด (“ผู้จัดจำ�หน่าย”) กับบริษัทฯ (“ผู้ผลิต”)

วันที่ทำ�สัญญา

:

1 กรกฎาคม 2560

วันที่สัญญามีผล

:

1 กรกฎาคม 2560

อายุสัญญา

:

3 ปี (1 กรกฎาคม 2560  - 30 มิถุนายน 2563)

อาณาเขต

:

ผูผ
้ ลิตตกลงให้ผจู้ ดั จำ�หน่ายเป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายสำ�หรับผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ ของบริษทั ฯ ตามทีไ่ ด้
ตกลงกัน ในช่องทางการค้าทั้งหมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทาง Modern Trade

ราคาและเงื่อนไขการชำ�ระเงิน

:

ผู้จัดจำ�หน่ายต้องซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตตามราคาขายของผู้ผลิต ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่ผู้จัด
จำ�หน่ายขายผลิตภัณฑ์นน้ั ให้แก่ลกู ค้าและผูผ้ ลิตออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาดังกล่าวได้ระบุไว้ในสัญญา
และผู้จัดจำ�หน่ายจะขายสินค้าให้กับร้านค้าตามโครงสร้างราคาที่ผู้ผลิตกำ�หนดไว้ ในสัญญา

ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า และการจั ด ส่ ง ไป :
ศูนย์กระจายสินค้า

ผูจ้ ดั จำ�หน่ายจะต้องหาพืน้ ทีเ่ ก็บสินค้าทีเ่ หมาะสมและเพียงพอเพือ่ ให้ผผ
ู้ ลิตจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้
จัดจำ�หน่ายผูผ้ ลิตจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยผูจ้ ดั จำ�หน่ายจะแจ้งให้ผผู้ ลิต
ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตเอง

กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์

กรรมสิทธิในผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าเป็นทรัพย์สินของผู้จัดจำ�หน่าย

:

ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย :

ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จา่ ยในการเก็บสินค้าชำ�รุดบกพร่อง :
ออกจากท้องตลาด

กรณีเป็นความผิดพลาดของผูผ
้ ลิต: ผูผ
้ ลิตเป็นผูร้ บั ผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บ
สินค้าที่ชำ�รุดบกพร่องออกจากท้องตลาด
กรณีผลิตภัณฑ์ที่ชำ�รุดบกพร่อง: ผู้ผลิตตกลงรับผิดชอบและชำ�ระคืนให้แก่ ผู้จัดจำ�หน่ายใน
อัตราตามที่ตกลงกัน
กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้จัดจำ�หน่าย: ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดชอบ

การบอกเลิกสัญญา

:

การบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุอนั สมควร เมือ่ มีกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้คสู่ ญ
ั ญาฝ่ายทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ิ
ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
1) คู่สัญญาฝ่ายใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย เลิกบริษัท หรือชำ�ระบัญชี
2) คูส่ ญ
ั ญาฝ่ายใดกระทำ�ผิดสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาให้เสร็จสิน้ ภายใน 30 วัน
   หลังจากได้รับหนังสือเรียกร้องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ความรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ :
จากสินค้าไม่ปลอดภัย

ผู้ผลิตจะต้องกำ�หนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา  คำ�เตือนและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและ
ชัดเจนตามสมควรและรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยทั้งหมดแต่เพียง
ฝ่ายเดียว โดยป้องกันผูจ้ ดั จำ�หน่ายมิให้ได้รบั ความเสียหายเนือ่ งจากข้อเรียกร้อง คดี ข้อกล่าวหา
ค่าปรับที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันเนื่องจากการใช้

ข้อมูลที่เป็นความลับ

ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นความลับแก่บคุ คลอืน่ โดยให้มผี ลต่อไป 3 ปี หลังจากสัญญานีส้ นิ้ สุดลง
หรือถูกบอกเลิก

:
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6.2 สัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิในการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน ภาสกรนที รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของ
นายตัน ภาสกรนที
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

:

อนุญาตไม่คดิ ค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ สำ�หรับสิทธิทผ่ี ไู้ ด้รบั อนุญาตได้รบั ตามสัญญาฉบับนี้

การผลิตและการขายสินค้า

:

ในการผลิตรูปปั้น และสินค้าที่มีรูปผู้อนุญาต รูปวาด สัญลักษณ์และผลงานออกแบบของ
ผูอ้ นุญาตดังกล่าวตีพมิ พ์ ติด หรือประทับอยูน่ นั้ ผู้ได้รบั อนุญาตต้องดำ�เนินการผลิตหรือว่าจ้าง
บุคคลอืน่ เพือ่ ผลิตสินค้าทีเ่ หมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด โดยค่าใช้จา่ ยเป็นของผู้ได้รบั อนุญาตเอง

ราคาจำ�หน่ายสินค้า

:

ผูอ้ นุญาตสงวนสิทธิใ์ นการกำ�หนดราคาสินค้าทีผ่ ู้ได้รบั อนุญาตจัดจำ�หน่าย โดยผู้ได้รบั อนุญาต
สามารถบวกกำ�ไรเพิ่มจากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกินอัตรา ร้อยละ 10 เพื่อเป็นค่าดำ�เนินการ

หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต

:

ผู้ ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิที่จะโอนหรือจำ�หน่ายสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนให้แก่ผู้อื่น นอกจากจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตเท่านั้น

การบอกเลิกสัญญา

:

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึง่ ตามที่ได้ระบุไว้ ในสัญญานี้หรือพยายาม
ใช้ขอ้ ตกลงในสัญญานีเ้ พือ่ วัตถุประสงค์อนื่ ใดผูอ้ นุญาตมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาทันทีโดยทำ�เป็น
หนังสือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนและเมือ่ สัญญานีส้ นิ้ สุดลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตามสิทธิตา่ งๆ ที่
ผู้ได้รับอนุญาตตามสัญญานี้ จะสิ้นสุดลงและไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป
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รายละเอียดการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
รายชื่อ

1

2

นายตัน  ภาสกรนที
นางอิง  ภาสกรนที

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

D
D

D

D

D
D

D

D

นายธิติ  จิรนนท์กาล
นางสาวอารยา พานิชายุนนท์

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

นายปรีชา  อัจฉรานนท์
นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
นายธนพันธุ์ คงนันทะ
พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
นายอิสสระชัย  เดชาฤทธิ์

D

หมายเหตุ:   C = ประธานกรรมการ  D = กรรมการ  ID = กรรมการอิสระ   // = ประธานกรรมการตรวจสอบ    
         AC = กรรมการตรวจสอบ  ED = กรรมการบริหาร
รายชื่อบริษัท
1 = บจ. ตันแอนด์ตัน ศรีราชา แอสเซ็ท 6 = บจ. ภาสกรนที

11 = บจ. เดี่ยว เดี่ยว กับตัน

2 = บจ. อิง ตัน แอสเซ็ท

7 = บจ. ลพบุรีอินน์ พลาซ่า

12 = บจ. วิคตอเรีย เวดดิ้ง      17 = บจ. ตัน อิง แอสเซ็ท
       โปรเฟสชั่นแนล

3 = บจ. เสือติดปีก ครับ

8 = บจ. เวดดิ้งบิสซิเนสคอนซัลแท้นท์ 13 = บจ. เดอะคลาสสิคสตูดิโอ

4 = บจ.ดีเอสที แอสเซ็ท

9 = บจ.โกลบอล วัน แคปปิตอล

14 = บจ. ตันแอนด์ตัน แอสเซ็ท

5 = บจ. กล้วย กล้วย

10 = บจ. แทงค์กิ้ว เซอร์วิส

15 = บจ. แมรี่ มี เวดดิ้งสตูดิโอ

16 = บจ. กินกับตัน
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ
ผลการดำ�เนินงานปี 2560

(Management Discussion and Analysis: MD&A)
1. ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
รายได้
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย 5,687.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 6.5 จากปีกอ่ น ทีม่ รี ายได้ 5,338.3 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการส่ง
ออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,337 จากปีก่อน  ส่วนรายได้ภายในประเทศลดลง
ร้อยละ 20.6  ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 877.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขายสุทธิ
รายได้อื่น
รายได้รวม

จากปีกอ่ นซึง่ เท่ากับ 918.1 ล้านบาท  มกี ําไรสุทธิเท่ากับ 315.1 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 14.5 จากปีก่อนซึ่งกำ�ไรสุทธิ เท่ากับ 368.5 ล้านบาท
สาเหตุหลักมาจากภาวะตลาดชาพร้อมดื่มภายในประเทศที่ยังคง
ชะลอตัวและการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง    

ปี 2560
ล้านบาท

ปี 2559
ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2558
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

5,687.5

99.4

5,338.3

99.6

6,339.6

99.7

31.5

0.6

23.5

0.4

17.2

0.3

5,719.0

100.0

5,361.8

100.0

6,356.8

100.0

ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)

32.8

40.4

43.4

จำ�นวนรสชาติ

21 รสชาติ

24 รสชาติ

17 รสชาติ

ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen
ต้นทุนขาย
ในช่วง ปี 2558ถึงปี 2560 ต้นทุนขายโดยหลักของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองคิดเป็นประมาณ 70 -80% ของต้นทุนขายรวม
รายละเอียดต้นทุนขายปรากฏดังตารางด้านล่าง
ต้นทุนขาย

ปี 2560
ล้านบาท

ปี 2559
ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2558
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และการ
เปลี่ยนแปลง
ในสินค้าสำ�เร็จรูป

3,069.4

70.8

2,881.5

73.1

3,172.0

75.3

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

511.8

11.8

499.2

12.7

474.2

11.3

ค่าสาธารณูปโภค  
(เชื้อเพลิงแก๊ส, ไฟฟ้า, ประปา)

230.5

5.3

182.9

4.6

216.9

5.1

33.0

0.8

36.3

0.9

43.9

1.0

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

132.7

3.1

124.1

3.1

125.5

3.0

อื่นๆ

357.2

8.2

219.9

5.6

182.2

4.3

4,334.6

100

3,943.9

100

4,214.7

100

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

รวมทั้งหมด
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รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

5,687.5

5,338.3

6,339.6

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)

23.8

26.1

33.5

ต้นทุนขาย
บริ ษั ท ฯ ส่ ว นต้ น ทุ น ขายต่ อ รายได้ จ ากการขายร้ อ ยละ 66.5   
ร้อยละ 73.9 และ ร้อยละ 76.2 ในปี 2558  ปี 2559 ปี 2560 ตามลำ�ดับ  
โดยต้นทุนขายในปี 2558  ปี 2559 และ 2560 เท่ากับ จำ�นวน  4,214.7  
ล้านบาท  3,943.9  ล้านบาท  4,334.7 ล้านบาท สาเหตุที่สัดส่วนต้นทุน
ขายต่อรายได้จากการขายในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 2.3
เนื่องจากในปี 2560 มีการแข่งขันทาง ด้านราคากับคู่แข่งในหลายช่อง
ทางการค้า ทำ�ให้ราคาขายเฉลีย่ ต่อหน่วยของสินค้าโดยรวมลดลงมีผล
ทำ�ให้อัตราสัดส่วนต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำ�หน่ายประกอบด้วย ค่าโฆษณาและส่งเสริม
การขาย  ในปี 2558  ปี 2559 และ ปี 2560  บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการจัด
จำ�หน่ายเท่ากับ  1,019.3  ล้านบาท 714.9  ล้านบาท และ 711.4 ล้านบาท
ตามลำ�ดับสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการจัดจำ�หน่าย ในปี 2560 ลดลงจาก
ปี 2559 เป็นจำ�นวน (3.5) ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ (0.5) เนื่องจากใน
ปี 2560  บริษทั ฯ มีการวางแผนการควบคุมค่าใช้จา่ ยให้ลดลงสอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจและตลาดที่ชะลอตัว
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมจำ�นวน  130.9 ล้านบาท 202.6  ล้านบาท และ 174.5 ล้านบาท
ตามลำ � ดั บ โดยค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารหลั ก คื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ
พนักงาน  ค่าเช่า ค่าการกุศลสาธารณะ และการตัง้ สำ�รองผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าโดยในปี 2560 ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร ลดลงจาก ปี 2559   เป็นจำ�นวน   (28.1) ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ (13.9)  เนื่องจากสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการ
ตัง้ สำ�รองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิในการใช้เครือ่ งหมายการค้าลดลง
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
บริษทั ฯมีสว่ นแบ่ง(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าของบริษทั ฯ
ในปี 2558  ปี 2559 และ ปี2560 เท่ากับ   (48.7) ล้านบาท  (95.7) ล้านบาท
และ (144.3) ล้านบาทตามลำ�ดับ  โดยส่วนแบ่ง(ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำ�นวน   48.6 ล้านบาท เนื่องจากมี
การทำ�รายการส่งเสริมการขายส่งรหัสใต้ฝาเพื่อชิงเงินรางวัล และ
รายการส่งเสริมการขายอืน่ ๆ เพือ่ เพิม่ ช่องทางการขายในตลาดเครือ่ งดืม่
ของประเทศอินโดนีเซียให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้ง Modern Trade (MT)
และTraditional Trade(TT)

อัตรากำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงานในปี 2558  ปี 2559 และปี 2560
เป็น ร้อยละ 15.3  และ ร้อยละ 8.9  และ ร้อยละ 8.2 ของรายได้จาก
การขาย ตามลำ�ดับ
2. ภาพรวมฐานะการเงิ น และความสามารถในการบริ ห าร
ทรัพย์สินสินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2560 จำ�นวน 8,626.3 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2559 จำ�นวน 8,626.9 ล้านบาท ซึง่ เท่ากับ (0.6) ล้านบาท
มีรายละเอียดดังนี้  
1) การเพิม่ ขึน้ สุทธิของทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ จำ�นวน 309.4 ล้านบาท
โดยหลั ก เกิ ด จากการตั ด จ่ า ยค่ า เสื่ อ มราคา  (521.7) ล้ า นบาท
และการซื้อเครื่องจักร เพิ่มในปี 2560 จำ�นวน 831.4 ล้านบาท
2) การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ จำ�นวน 36.7 ล้านบาท
เกิดจากตัวหลักคือสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 222.8 ล้านบาท ลูกหนีก้ ารค้า
และลูกหนี้อื่นลดลง (186.1) ล้านบาท
3) การลดลงของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จำ�นวน (33.5) ล้านบาท
เกิดจากการเพิ่มทุน 121.0 ล้านบาท และจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากส่ ว นแบ่ ง ขาดทุ น จากเงิ น ลงทุ น ในกิ จ การร่ ว มค้ า  (144.3)
ล้านบาท และผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการ
เงินอีก (10.2) ล้านบาท
4) การลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
จำ�นวน (399.6)ล้านบาท เกิดจากการโอนรายการหรือปรับปรุง
รายการไปเข้าบัญชีหมวดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทั้งจำ�นวน
5) การลดลงของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (21.8) ล้านบาท เกิดจาก
การเพิม่ ขึน้ ของลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์ 9.3 ล้านบาท และการตัง้ สำ�รองผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิในการใช้เครือ่ งหมายการค้าจำ�นวนเงิน
(29.6) ล้านบาท
6) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำ�นวน
32.5 ล้ า นบาท ตั ว หลั ก เกิ ด จากผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ใน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.0 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการด้อยค่าใน
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 30.9 ล้านบาท
7) การลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ จำ�นวน (0.4)  ลา้ นบาท
ทั้งจำ�นวนเกิดจากเงินประกันอื่นลดลง
สรุปอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) พบว่าอัตราผล
ตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับตัวลดลง โดยอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวมของ ปี 2558  ปี 2559  และ  ปี 2560  เท่ากับ  ร้อยละ 9.2
ร้อยละ 4.2  และ ร้อยละ 3.6 ตามลำ�ดับ และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวรเท่ากับ ร้อยละ 19.2   ร้อยละ 13.3 และ ร้อยละ 12.4  
ตามลำ�ดับ เนื่องจากกำ�ไรสุทธิลดลง

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2558  ปี 2559  และปี 2560  บริษัทฯ มีกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
จำ�นวน 812.7 ล้านบาท  368.5 ล้านบาท และ 315.1 ล้านบาท ตาม
ลำ�ดับ คิดเป็นอัตรากำ�ไรสุทธิ ร้อยละ12.8  ร้อยละ 6.9  และ  ร้อยละ5.5  
ของรายได้จากการขาย ตามลำ�ดับ
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ลูกหนี้การค้า
การลดลงของลูกหนีก้ ารค้าจำ�นวน (204.4) ล้านบาท สอดคล้องกับ
การลดลงของยอดขายในประเทศตามสภาภาวะการแข่งขัน  เศรษฐกิจ
และตลาดที่ชะลอตัว โดยบริษัทฯมีอัตราการลดลงของยอดขายใน
ประเทศสำ�หรับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ (20.6) ของปี 2559 และบริษัทฯ                
มีนโยบายการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลา 30-45 วัน โดยที่ผ่านมา 
ลูกหนีก้ ารค้าของบริษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนีโ้ ดยเฉลีย่ 50-61 วัน ระยะเวลา
เก็บหนีโ้ ดยเฉลีย่ ของ ปี 2558  ปี 2559 และ ปี 2560 เป็น 56 วัน  65 วัน
และ 50 วัน ตามลำ�ดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี้ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559  

อายุลูกหนี้การค้า

เนือ่ งจากการขยายระยะเวลาเก็บหนี้ให้กบั ผูจ้ ดั จำ�หน่ายหลักรายหนึง่
ในปี 2559ได้ปรับเข้าสูภ่ าวะปกติเป็นไปตามเงือ่ นไขในสัญญาการจัด
จำ�หน่าย  และในปี 2560 ไม่มีการขาย สินค้าให้กับลูกหนี้การค้าจาก
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียทีม่ รี ะยะเวลา
เก็บหนี้ประมาณ 60-65 วัน
      ลูกหนีก้ ารค้าของบริษทั ฯ รายหลักเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าของ
บริษทั ฯ ทีม่ รี อบระยะเวลาการเก็บเงิน 30-45 วัน ทัง้ นีร้ ายละเอียดลูกหนี้
การค้า 
      ณ สิ้นปี 2558 ถึงปี 2560 เมื่อแบ่งตามหนี้ที่ค้างชำ�ระ เป็นดังนี้

ปี 2560
ล้านบาท

ปี 2559
ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2558
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ

35.2

5.2

40.7

4.7

44.1

4.3

น้อยกว่า 3 เดือน

-

-

-

-

-

-

มากกว่า 6 เดือน

-

-

-

-

-

-

35.2

5.2

40.7

4.7

44.1

4.3

627.6

93.6

834.3

95.3

988.6

95.7

7.9

1.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

635.5

94.8

834.3

95.3

988.6

95.7

รวมทั้งหมด

670.7

100.0

875.0

100.0

1,032.7

100.0

เกินกำ�หนดชำ�ระ

รวม
กิจการอื่น
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน

หนี้สิน
   บริษัทฯ มีหนี้สินรวมในปี 2560  จำ�นวน 2,570.1  ล้านบาท
ลดลงจากปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 2,875.6  ล้านบาทลดลง   (305.5) ล้าน
บาท หนี้สินหลัก เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งมียอดค้างชำ�ระ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำ�นวน 1,655.0 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2559        
ซึ่งเท่ากับ 2,280.5 ล้านบาท ลดลง 625.5 ล้านบาท
     โดยเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินมีก�ำ หนดการชำ�ระเงินให้เสร็จสิน้ ดังนี้
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- ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี จำ�นวน  887.5 ล้านบาท
- ครบกำ�หนดภายใน 1 – 5 ปี  จำ�นวน 702.8 ล้านบาท
- ครบกำ�หนดหลังจาก 5 ปี จำ�นวน 64.7 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำ�นวน 6,056.2
ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชำ�ระแล้ว 1,300.0 ล้านบาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,515.4 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจ่าย
โดยใช้ หุ้ น เป็ น เกณฑ์ 56.1 ล้ า นบาท ทุ น สำ � รองตามกฎหมาย                 
130.0 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (22.3) และ
กำ�ไรสะสม 1,077.0   ล้านบาท หากพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น พบว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของ ปี  2558 ปี 2559 และ
ปี 2560 เท่ากับ ร้อยละ13.3  ร้อยละ 6.3 ร้อยละ 5.3 ตามลำ�ดับ

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
อัตราส่วนสินทรัพย์
สภาพคล่อง (เท่า)

0.9

เงินสดเพิ่ม(ลด) จาก
การดำ�เนินงาน (ล้านบาท)

76.0

0.8

1.5

( 76.2 ) ( 41.8 )

ความสามารถในการชำ�ระหนี้สถาบันการเงิน
  ตามเงือ่ นไของสถาบันการเงิน กำ�หนดให้บริษทั ฯ ดำ�รงอัตราส่วน
ความสามารถชำ�ระคืนหนี้สถาบันการเงิน (DSCR) ไม่ต่ำ�กว่า 1.25 เท่า 
และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5 เท่า  ซึ่งปัจจุบัน
สถาบันการเงินได้ยกเลิกเงื่อนไขนี้ให้บริษัทฯแล้ว โดย ณ วันที่ 31
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   บริษทั ฯ มีมลู ค่าทางบัญชีเท่ากับ ธันวาคม 2558   2559   และ 2560 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนความสามารถ
ชำ�ระคืนหนี้สถาบันการเงิน (DSCR) เป็น 2.2 เท่า 0.7 เท่า และ 0.9 เท่า 
4.7  บาท/หุน้
ตามลำ�ดับ ในขณะที่มีอัตราอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น
0.5 เท่า  0.5 เท่า และ 0.4 เท่า ตามลำ�ดับ  
3. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ระหว่างปี 2560 บริษทั ฯ มีแหล่งทีม่ าของกระแสเงินสดหลักมาจาก
กระแสเงินสดจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุนสุทธิจำ�นวน
(476.0)
ล้านบาท โดยหลักใช้ไปเพือ่ ชำ�ระเงินจากการซือ้ เครือ่ งจักรและ
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำ�เนินงานจำ�นวน อุปกรณ์ และจากการเพิม่ เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าในประเทศอินโดนีเซีย
1,250.6 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายระหว่างปี และ ผลกำ�ไร
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
จากการดำ�เนินงาน
ระหว่างปี 2560 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการจัดหาเงินสุทธิ
จำ
�
นวน
(698.6)   ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินกูส้ ถาบันการเงิน ทัง้ นี้
อัตราส่วนสภาพคล่อง
สภาพคล่องของบริษทั ฯ โดยหลักมาจากความสามารถในการหมุน กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินดังกล่าวใช้ ไปเพื่อชำ�ระดอกเบี้ยเงินกู้
เวียนสินค้าคงเหลือ การเรียกชำ�ระเงินของลูกหนีก้ ารค้า และการชำ�ระเงิน จ่ายชำ�ระคืนเงินกูย้ มื และเพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ
คืนเจ้าหนีก้ ารค้า โดยระหว่างปี 2558 ถึง ปี2560 ระยะเวลาการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์ทส่ี นับสนุนสภาพคล่องดังกล่าวแสดง ดังตารางด้านล่าง โครงสร้างเงินทุน
บริษทั ฯ มีเสถียรภาพทางการเงินทีม่ น่ั คง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.4 เท่า
ซึง่ ลดลงจากปี 2559 เล็กน้อย
อัตราส่วนสภาพคล่อง หน่วย ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

49.6

65.2

55.9

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

59.5

55.1

58.6

ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย

วัน

34.2

29.8

39.2

วงจรเงินสด

วัน

74.9

90.5

75.2

ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน ได้แก่ สัญญาเช่าอาคาร
สำ�นักงานพร้อมสิง่ อำ�นวยความสะดวก  จำ�นวนเงินรวม  41.4  ล้านบาท
โดยมี ร ะยะเวลาของสั ญ ญา  2- 4 ปี ซึ่ ง จะสิ้ น สุ ด ระหว่ า งปี
2561 ถึงปี 2564
- ภาระผูกพันตามหนังสือ Letter of Credit ทีย่ งั ไม่ได้ ใช้ จำ�นวนเงินรวม
58.1 ล้านบาท
- ภาระผูกพันตามคำ�สั่งซื้อที่ผ้ขู ายสินค้า/วัสดุตกลงแล้ว จำ�นวนเงิน
รวม 405.4  ล้านบาท
- ภาระผูกพันจากหนังสือค้�ำ ประกันทีส่ ถาบันการเงินออกให้รฐั วิสาหกิจ
แห่งหนึง่ จำ�นวนเงินรวม 6.8 ล้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2560

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น  (เท่า)

0.4

0.5

0.5

จากฐานะทางการเงิ น และผลการดําเนิ น งานในปี 2560
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรเป็น เงินปันผล
และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561เพื่ออนุมัติการจ่าย
เงินปันผลสําหรับปี 2560  ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตรา                   
ร้อยละ 62.0 ของกําไรสุทธิ ซึง่ มากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 195 ล้านบาท และมีกำ�หนดจ่ายในวันที่
18 พฤษภาคม 2561
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำ�เนินงานหรือฐานะการเงิน
ในอนาคต
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และตามมาตรฐานตามกฎหมายและได้เปิดเผยไว้ ในส่วน “ปัจจัยและ
การบริหารความเสี่ยง”  
1. การออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ และการขยายส่วนแบ่งการตลาด
ธุรกิจเครื่องดื่มจัดเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันด้านราคาที่รุน แรง
ธุรกิจหนึ่งโดยบริษัทฯต้องเผชิญกับการแข่งขันจากคู่แข่งขันที่ผลิต
เครือ่ งดืม่ ประเภทพร้อมดืม่ (Ready to Drink) ทีห่ ลากหลาย ซึง่ ผูผ
้ ลิต
หลายรายมักแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและมีกจิ กรรมส่งเสริม
การขายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อสร้างความแตกต่างและจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยพบว่า
ตัง้ แต่กลางปี 2555 ทีผ
่ า่ นมา มีผลิตภัณฑ์พร้อมดืม่ ถูกพัฒนาและวาง
จำ�หน่ายเป็นจำ�นวนมาก ดังนัน้ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถพัฒนาและออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ รองรับความต้องการบริโภคทีส่ งู ขึน้ ได้ทนั ท่วงที
อาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ที่ลดลงและ
ผลการดำ�เนินงานในเชิงลบได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้กำ�หนดแผน
งานวิจยั เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาวางจำ�หน่ายอย่างต่อเนือ่ ง
และกำ�หนดแนวทางการปรับกลยุทธ์การขายทีฉ่ บั พลันต่อการเปลีย่ นแปลง
สถานการณ์ตลาด เพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ขอ
งบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และดึงดูดความต้องการบริโภคจากผู้บริโภค
รายใหม่เพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งของตลาดสำ�หรับช่วงระยะเวลา 5 ปีทผ
ี่ า่ นมา
บริษัทฯได้วางจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไปทั้งหมด 24 รสชาติ
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2. การพยากรณ์การขาย การวางแผนการผลิต และการบริหาร
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่ อ งจากต้ น ทุ น การผลิ ต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ต้ น ทุ น คงที่ ได้ แ ก่
ค่าเสือ่ มราคาของเครือ่ งจักร อุปกรณ์ ค่าเช่าทีด่ นิ ซึง่ ต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยจะลดลงเมื่อบริษัทฯ มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น
บริษทั ฯ จำ�เป็นต้องพยากรณ์การขายล่วงหน้าเพือ่ วางแผนการผลิต
ตลอดจนบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบและการกระจายสินค้าได้อย่าง
เหมาะสม ปัจจัยหลักที่กำ�หนดปริมาณการบริโภค ได้แก่ ฤดูกาล
และกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยพบว่า อัตราการบริโภคเครือ่ งดืม่
ชาพร้อมดื่มจะสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนและต่ำ�ลงในช่วงฤดูหนาว ดังนั้น
บริ ษั ท ฯ ต้ อ งปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การขายให้ เ หมาะสมและ
สอดคล้องต่อการเปลีย่ นแปลงของอัตราการบริโภคในแต่ละช่วงเวลา
ของปีสำ�หรับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้นำ�ระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ในกระบวนการผลิตซึ่งสนับสนุนให้การ
บริหารจัดการต้นทุน มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยั ง ได้ ค วบคุ ม และตรวจสอบต้ น ทุ น การผลิ ต ปั จ จุ บั น รวมถึ ง
การตรวจการใช้ทรัพยากรว่าถูกใช้ไปอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่าหรือไม่
อาทิเช่น ตรวจสอบว่ามีการใช้บุคคลากรมากเกินไป วัตถุดิบที่ใช้ ใน
การผลิตถูกใช้ไปอย่างคุม้ ค่า เพือ่ กำ�หนดต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย
การผลิตที่เหมาะสม
3. การเพิม่ ช่องทางการจัดจำ�หน่ายในประเทศอินโดนีเซียให้คลอบคลุม
   กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น
4. การขยายตลาดไปในกลุม่ ประเทศCLMV ซึง่ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี
5. การขยายธุรกิจรับจ้างผลิต
  (Original Equipment Manufacturer :OEM)
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รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2560
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ได้เปิดเผยการดำ�เนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ไว้ ใน   “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Report)ประจำ�ปี 2560 การจัดทำ�
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�ตามหลักการกำ�หนดเนือ้ หาของ Global Reporting Initiative 4.0 : version G4  / (GRI) G4  
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับ แนวทางการรายงานข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยเปิด เผยข้อมูลตามมาตรฐานที่กำ�หนดไว้
ซึง่ เป้าหมายสําคัญบริษทั ฯต้องการแสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการดําเนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ คี วบคูไ่ ปกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม
การอนรุกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม โดยตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สงู สุดรวมถึงการจัดหาพลังงานทดแทน
ที่เหมาะสมและนําพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร โดยเปิดเผยแบบแยกเล่มไว้แบบ E-Book บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯที่   www.ichitangroup.com   
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน
ด้วยพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ   วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำ�งบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน
ผลการดำ�เนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย เป็นผู้รับผิดชอบต่อ งบการเงินของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากลเป็นส่วนใหญ่ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ
ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจัดทำ� รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และยังคำ�นึงถึงความสำ�คัญของการนำ�เสนอความเข้าใจต่อมุมมองภาพรวมของฐานะการเงินของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย จึงได้น�ำ เสนอคำ�อธิบาย
และการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำ�รงรักษาไว้ซึ่งการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีและ
ดํารงไว้ซงึ่ ระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา 
่ การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อป้องกันไม่ ให้เกิดการทุจริต หรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ ในการนี้
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายการทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นได้ว่า แสดงฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ว่า  เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

นายตัน  ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท

85

รายงานประจำ�ปี 2560

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
1.  นายอิสสระชัย    เดชาฤทธิ์
              กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2.  นายประสาน      ลิ้มพิพัฒนกุล                กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3.  นางอิง            ภาสกรนที
              กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำ�หนดไว้ ใน กฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการบริษัท และ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ทำ�หน้าที่
กำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ดังกล่าว โดยในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว
ทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 3 ครั้ง  
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ก�ำ หนดนโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธดี �ำ เนินการทีช่ ดั เจน สอดคล้องกับกฎบัตร
และข้อกำ�หนดของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
• ในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยคำ�นึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และ
ภาวะผู้นำ� ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งยังต้องคำ�นึงถึง
ขนาด โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และให้การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำ�หนเของทางการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
• ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และผลการปฏิบตั งิ าน รวมถึงผลประกอบการ สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจของบริษัท และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ทั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้จดั ให้กรรมการบริษทั มีการประเมินตนเอง เพือ่ ทบทวนการปฏิบตั หิ น้าที่ในรอบปี สำ�หรับข้อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารได้แสดงไว้ ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของรายงานประจำ�ปี
ฉบับนีแ้ ล้ว ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

นายอิสสระชัย   เดชาฤทธิ์
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท อิ ชิ ตั น กรุ๊ ป จำ � กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วย
1.  นายประสาน      ลิ้มพิพัฒนกุล                กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2.  นายอิสสระชัย    เดชาฤทธิ์                 กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล
3.  นางอิง            ภาสกรนที                 กรรมการธรรมาภิบาล
ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล
และได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง โดยสรุปสาระสำ�คัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
• พิจารณาทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อนำ�ไปปรับใช้ภายในองค์กรโดยให้มี ความสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) และเกณฑ์การประเมินตนเองเรือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และ CG Code ของสำ�นักงาน ก.ล.ต
• พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับการดำ�เนินงานในปี2560 และทบทวนผลการดำ�เนินงานทีผ
่ า่ นมา
เพื่อการปรับปรุงการดำ�เนินงานด้านกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้ดีขึ้น
• ติดตามผลรายงานการปฏิบัติตามการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำ�ปี2560 แบบ 56-1 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(SD Report) เพื่อการพัฒนาของบริษัทฯเพื่อพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในภาพรวมและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
• นำ�เสนอให้แต่งตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เพือ่ ทำ�หน้าทีร่ บั ผิดชอบดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งติดตามการดำ�เนินงานของบริษัทฯและ บริษัทย่อยที่อาจมี
ผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีการรายงานผลการดำ�เนินงานให้
คณะกรรมการธรรมภิบาลทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ เห็นถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นปัจจัยทีส่ นับสนุน การดำ�เนินงานของ
บริษทั ฯและบริษทั ย่อย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพืน้ ฐานการดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาล  จึงมุง่ มัน่
ทีจ่ ะกำ�กับดูแลให้บริษทั ฯและบริษทั ย่อย ปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากผูถ้ อื หุน้ และ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่มของบริษัทฯ

นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
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รายงานประจำ�ปี 2560

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำ�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
   กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ กำ�หนดไว้ในบทบาท หน้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายดังกล่าว ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
โดยสรุปได้ดังนี้
• พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงอย่างละเอียดรอบคอบทั้ง         
ความเสี่ยงจากภายนอกและความเสี่ยงจากภายในให้ครอบคลุมทุกมิติพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการป้องกัน
• ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อให้นำ�ไปดำ�เนินการให้
บรรลุเป้าหมาย                   
• แนะนำ�ให้มีการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง
• กำ�หนดให้รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

นางอิง   ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท อิ ชิ ตั น กรุ๊ ป จำ � กั ด (มหาชน) และ บริ ษั ท ย่ อ ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย กรรมการอิ ส ระ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการจำ�นวน 3 ท่าน และ 1 ในนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ด้านบัญชี โดยได้รับการแต่งตั้ง
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ทีก่ ําหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ สี ําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธนากรณ์
2. นายประสาน  
ลิ้มพิพัฒนกุล
3. นายอิสสระชัย
เดชาฤทธิ์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าทีท่ รี่ ะบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้จดั ให้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมครบทัง้ 4 ครัง้ ทุกสิน้ ปีคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ ในเกณฑ์เป็นที่พึงพอใจ
ในการประชุมบางครั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้หารือกับกรรมการผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระ
อันสมควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยสรุปสาระสำ�คัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
สอบทานรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจำ�ปี 2560 ร่วมกับฝ่ายบริหารทีร่ บั ผิดชอบ และผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้ความเห็นชอบต่อ
รายงานทางการเงินได้จดั ทำ�ขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี และพิจารณาแผนการ
ตรวจสอบประจำ�ปีของผู้สอบบัญชี
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพือ่ ให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีระบบ
การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม และปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วธิ กี ารประเมินความเสีย่ ง
และระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้รว่ มปรึกษา
กับผูส้ อบบัญชีเพือ่ รับทราบประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการควบคุมภายในอย่างสม่�ำ เสมอ สอบทานการปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี รวมทั้งอัตรากำ�ลังพลและแผนการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัตตามข้อกำ�หนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ ตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานการทําธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ดําเนินการตามเกณฑ์และข้อกําหนดของหน่วยงานทีก่ ํากับดูแลดําเนินการอย่างสมเหตุสมผล
และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และการดําเนินการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร
โดยพิจารณาแผนการดำ�เนินการเพือ่ ขอการรับรองของบริษทั ฯ หลังประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Collective Action Coalition)
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การพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2561
พิจารณาประวัติ ผลงานและค่าสอบบัญชีทเี่ สนอ รวมทัง้ ได้สอบทานคุณสมบัตแิ ละความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ว่าถูกต้อง
ตามประกาศของสํานั ก งานคณะกรรมการกํากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ( ก.ล.ต.) และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
จึ ง มี ม ติ ใ ห้ เ สนอคณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง นางสาวสุ จิ ต รา  มะเสนา  เลขทะเบี ย นผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต 8645
และ/หรือ นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต 9219 และ/หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะเลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญ าต 10604 จากบริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบั ญ ชี จำ � กั ด เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยปี 2561
และกำ�หนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำ�นวนเงิน 2,550,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำ�นวนเงิน 300,000 บาท
ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
จากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2560 เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องการทำ�หน้าที่โดยรวม และการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน ดังนี้ การสอบทาน
รายงานทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบสอบภายใน การสอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การจัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่าได้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินประจำ�ปี 2560 ได้จดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในโดยรวมมีประสิทธิภาพ ไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ มีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯมีการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างยั่งยืน มีการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งมีการติดตามแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะอย่างสม่ำ�เสมอ

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธนากรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี   จำ�กัด ในรอบปีบัญชี 2560 ของบริษัท  
2,450,000 บาท และ บริษัทย่อย 300,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)
บริษทั และบริษทั ย่อย จ่ายค่าบริการอืน่ ให้แก่ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี  จำ�กัด ในรอบปีบญ
ั ชี 2560  เป็นจำ�นวนเงิน 80,000 บาท
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บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่มบริ ษทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 งบก าไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จ รวมและ
งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุซ่ ึ งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรค
ความรั บผิ ดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามความรั บ ผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อ ว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องส าคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่ างๆ ที่ มีนัย สาคัญที่ สุด ตามดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิ ชาชี พของข้า พเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่ วมค้าและสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (ง), 3 (ฉ), 3 (ซ), 3 (ฌ), 9 และ 12
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ าวอย่ างไร
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 สาหรั 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 สาคัญ 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
การด้อยค่า โดยการประมาณมูลค่ าที่ ค าดว่า จะได้รับคื 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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การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่ วมค้าและสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (ง), 3 (ฉ), 3 (ซ), 3 (ฌ), 9 และ 12
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ าวอย่ างไร


การให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นการประเมิ น มู ล ค่ า ของ
เคพีเอ็มจี ช่วยประเมินความเหมาะสมของอัตราคิ ด
ลดที่ ใ ช้ รวมถึ งการเปรี ยบเที ยบกับอัตราถัวเฉลี่ ย
ถ่วงน้ าหนักของเงิ นทุนของบริ ษทั กับค่ าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมที่บริ ษทั ดาเนินกิจการอยู่



การประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้า พเจ้า ต่ อ งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ ค รอบคลุมถึ งข้อมูลอื่ นและข้า พเจ้า ไม่ไ ด้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการคือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่ นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
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ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อ
ความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อ
ทุ กรายการรวมกันจะมี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุ และประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ข ดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะ
สู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน



ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ท่ีผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุส มผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ
ให้เ กิ ด ข้อสงสัย อย่างมี นัยส าคัญต่ อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษ ทั ในการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องหรื อไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพี ยงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการ
สอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่ อง



ประเมิ นการนาเสนอโครงสร้ า งและเนื้ อ หาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การโดยรวม รวมถึ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ ทาให้มี
การนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ ควรหรื อไม่



ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุ มดูแล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพี ยงผูเ้ ดี ยวต่อความเห็ นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนยั สาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนยั สาคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องที่ สื่ อสารกับผูม้ ี หน้า ที่ ใ นการก ากับดู แ ล ข้า พเจ้า ได้พิ จารณาเรื่ องต่ า งๆ ที่ มี นัย ส าคัญที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวสุ จิตรา มะเสนา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8645
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ 2561
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6

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตาม

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

วิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

หมายเหตุ

2560

2559

(บาท)
สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

109,846,467

33,830,387

101,533,474

33,830,387

ลูกหนี้ การค้า

4, 6

670,682,553

875,034,779

699,640,725

875,034,779

ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

4, 7

55,629,346

37,410,317

42,625,679

37,410,317

8

736,829,451

513,990,674

585,011,723

513,990,674

4

-

-

200,000,000

-

112,617

112,617

112,617

112,617

1,573,100,434

1,460,378,774

1,628,924,218

1,460,378,774

สิ นค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า

9

61,202,090

94,727,423

61,270,414

94,820,414

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10

-

-

999,970

-

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

26,185,739

26,160,625

26,185,610

26,160,625

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์

34,747,676

434,310,376

34,747,676

434,310,376

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ ทธิในการใช้
เครื่ องหมายการค้า

12

-

-

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

6,808,967,624

6,499,527,200

6,808,967,624

6,499,527,200

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

26,080,472

47,839,749

26,080,472

47,839,749

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

94,628,921

62,141,124

94,628,921

62,141,124

1,388,890

1,776,890

1,388,890

1,776,890

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

7,053,201,412

7,166,483,387

7,054,269,577

7,166,576,378

รวมสิ นทรั พย์

8,626,301,846

8,626,862,161

8,683,193,795

8,626,955,152

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตาม

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

วิธีส่วนได้ เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

หมายเหตุ

2560

2559

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

14

240,000,000

713,717,579

240,000,000

713,717,579

เจ้าหนี้ การค้ากิจการอื่น

426,000,668

256,709,053

426,000,668

256,709,053

เจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ คา่ ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

142,065,079

68,187,677

141,970,960

68,187,677

106,126,535

30,183,111

106,126,535

30,183,111

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

4

203,934,233

213,996,362

160,476,388

213,996,362

ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

14

647,530,715

524,020,795

647,530,715

524,020,795

7,190,891

-

7,190,891

-

1,772,848,121

1,806,814,577

1,729,296,157

1,806,814,577

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

14

767,497,454

1,042,735,590

767,497,454

1,042,735,590

ประมาณการหนี้ สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

15

29,781,867

26,060,374

29,781,867

26,060,374

797,279,321

1,068,795,964

797,279,321

1,068,795,964

2,570,127,442

2,875,610,541

2,526,575,478

2,875,610,541

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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8

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตาม

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม

วิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

หมายเหตุ

2560

2559

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

16
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

1,300,000,000

3,515,423,218

3,515,423,218

3,515,423,218

3,515,423,218

16

56,079,360

56,079,360

56,079,360

56,079,360

17

130,000,000

130,000,000

130,000,000

130,000,000

1,076,952,485

761,798,184

1,155,115,739

749,842,033

(22,280,659)

(12,049,142)

-

-

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

6,056,174,404

5,751,251,620

6,156,618,317

5,751,344,611

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

8,626,301,846

8,626,862,161

8,683,193,795

8,626,955,152

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

16

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม

วิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้นสุด สาหรับปี สิ้นสุด

สาหรับปี สิ้นสุ ด

วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

2560

2559

2560

2559

(บาท)
รายได้
รายได้จากการขาย

4
18, 23

5,687,510,930

5,338,269,362

5,821,874,987

5,338,269,362

ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

927,210

1,349,422

3,509,547

1,349,422

30,587,563

22,213,392

32,387,563

22,213,392

รวมรายได้

5,719,025,703

5,361,832,176

5,857,772,097

5,361,832,176

4, 8, 20 4,334,654,008

3,943,939,837

4,470,220,693

3,943,939,837

ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

4, 20

711,401,962

714,903,853

615,163,188

714,903,853

4, 20

174,495,161

202,631,682

328,138,055

359,031,682

21

64,348,496

75,457,561

64,348,496

75,457,561

5,284,899,627

4,936,932,933

5,477,870,432

5,093,332,933

(144,343,816)

(95,738,465)

-

-

289,782,260

329,160,778

379,901,665

268,499,243

25,311,932

39,319,959

25,311,932

39,319,959

315,094,192

368,480,737

405,213,597

307,819,202

รวมค่าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

9

กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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10

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม

วิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้นสุด สาหรับปี สิ้นสุด

สาหรับปี สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

2560

2559

2560

2559

(บาท)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน

9

(10,231,517)

327,764

-

-

(10,231,517)

327,764

-

-

15

75,136

-

75,136

-

13, 22

(15,027)

-

(15,027)

-

60,109

-

60,109

-

(10,171,408)
304,922,784

327,764
368,808,501

60,109
405,273,706

307,819,202

0.24

0.28

0.31

0.24

รายการทีจ่ ะไม่ ถกู จัดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการ
ที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรั บปี
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

11

103

104

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
1,300,000,000

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น

-

-

1,300,000,000

ชาระแล้ว

9

25

หมายเหตุ

12

3,515,423,218

-

-

-

-

-

3,515,423,218

หุน้ สามัญ

56,079,360

-

-

-

-

-

56,079,360

ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

จากการจ่ายโดย

ที่ออกและ

ส่ วนเกินมูลค่า

ส่ วนเกินทุน

130,000,000

-

-

-

-

-

130,000,000

(บาท)

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

761,798,184

368,480,737

-

368,480,737

(650,000,000)

(650,000,000)

1,043,317,447

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย

ทุนเรื อนหุน้

กาไร

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

(12,049,142)

327,764

327,764

-

-

-

(12,376,906)

งบการเงิน

จากการแปลงค่า

อัตราแลกเปลี่ยน

ผลต่างของ

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอื่ นของ

5,751,251,620

368,808,501

327,764

368,480,737

(650,000,000)

(650,000,000)

6,032,443,119

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วนของ

รายงานประจำ�ปี 2560
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-

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,300,000,000

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

13

3,515,423,218

-

-

-

3,515,423,218

หุน้ สามัญ

ชาระแล้ว

1,300,000,000

จากการจ่ายโดย

ส่ วนเกินมูลค่า

ที่ออกและ

56,079,360

-

-

-

56,079,360

ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ส่ วนเกินทุน

ทุนเรื อนหุน้

กาไร

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

130,000,000

-

-

-

130,000,000

(บาท)

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

1,076,952,485

315,154,301

60,109

315,094,192

761,798,184

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

งบการเงินรวม

(22,280,659)

(10,231,517)

(10,231,517)

-

(12,049,142)

งบการเงิน

จากการแปลงค่า

อัตราแลกเปลี่ยน

ผลต่างของ

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอื่นของ

6,056,174,404

304,922,784

(10,171,408)

315,094,192

5,751,251,620

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วนของ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้ น

25

หมายเหตุ

1,300,000,000

-

-

1,300,000,000

ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ทุนเรื อนหุ ้น

14

3,515,423,218

-

-

3,515,423,218

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

56,079,360

-

-

56,079,360

130,000,000

-

-

130,000,000

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 ือหุ ้น

รายงานประจำ�ปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้ น

1,300,000,000

-

1,300,000,000

ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ทุนเรื อนหุ ้น

15

3,515,423,218

-

3,515,423,218

ส่วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ

56,079,360

-

56,079,360

130,000,000

-

130,000,000

1,155,115,739

405,213,597
60,109
405,273,706

749,842,033

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม
จากการจ่ายโดย
ทุนสารอง
ใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ตามกฎหมาย
(บาท)

ส่วนเกินทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

6,156,618,317

405,213,597
60,109
405,273,706

5,751,344,611

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

รายงานประจำ�ปี 2560
บริ ษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

วิธีส่วนได้ เสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้นสุ ด สาหรับปี สิ้นสุ ด

สาหรับปี สิ้นสุ ด

วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี

315,094,192

368,480,737

405,213,597

307,819,202

ปรั บรายการที่กระทบกาไรเป็ นเงินสดรั บ
ค่าเสื่ อมราคา

11

521,697,141

512,914,167

521,697,141

512,914,167

ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

1,497,275

555,564

1,497,275

555,564

12

-

9,345,794

-

9,345,794

ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

29,601,648

40,174,712

29,601,648

40,174,712

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้า

9

-

-

154,600,000

156,400,000

(927,210)

(1,349,422)

(3,509,547)

(1,349,422)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อ
สิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า

ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน

21

64,348,496

75,457,561

64,348,496

75,457,561

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า

8

25,666,654

33,820,129

25,666,654

33,820,129

(544,210)

6,515,689

(544,210)

6,515,689

294,674

83,209

294,674

83,209

-

(653,096)

-

(653,096)

(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

15

3,796,629

3,480,551

3,796,629

3,480,551

9

144,343,816

95,738,465

-

-

รายได้ภาษีเงินได้

22

(25,311,932)

(39,319,959)

(25,311,932)

(39,319,959)

1,079,557,173

1,105,244,101

1,177,350,425

1,105,244,101

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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16

บริ ษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
สาหรับปี สิ้นสุ ด สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

(บาท)
การเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่ น
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากการดาเนิ นงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายสาหรับเงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายค่าหุน้ เพิ่มทุนสาหรับเงินลงทุนใน
การร่ วมค้า
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ ทธิ ในการใช้
เครื่ องหมายการค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

204,352,226
(18,219,029)
(248,505,431)
388,000
169,297,891
73,877,402
(10,144,045)
1,250,604,187
(25,115)
1,250,579,072

157,707,460
49,905,135
128,906,585
373,832
(109,855)
(130,378,886)
487,685
2,239,097
1,314,375,154
(25,919,826)
1,288,455,328

175,394,054
(3,279,061)
(96,687,703)
388,000
169,297,891
73,783,283
(53,601,890)
1,442,644,999
(24,986)
1,442,620,013

157,707,460
49,905,135
128,906,585
373,832
(109,855)
(130,378,886)
487,685
2,239,097
1,314,375,154
(25,919,826)
1,288,455,328

4
10

927,210
-

1,349,422
-

1,573,246
(200,000,000)
(999,970)

1,349,422
-

9

(121,050,000)

(115,600,000)

(121,050,000)

(115,600,000)

12

(346,520,564)
(9,339,646)
(475,983,000)

(9,345,794)
(728,832,067)
654,206
188,971
(851,585,262)

(346,520,564)
(9,339,646)
(676,336,934)

(9,345,794)
(728,832,067)
654,206
188,971
(851,585,262)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริ ษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

วิธีส่วนได้ เสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้นสุ ด สาหรับปี สิ้นสุ ด

สาหรับปี สิ้นสุ ด

วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปั นผลจ่ายให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื

(73,134,197)

(75,583,653)

(73,134,197)

(75,583,653)

-

(650,000,000)

-

(650,000,000)

372,292,579

693,717,579

372,292,579

693,717,579

เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื

(997,738,374)

(481,180,795)

(997,738,374)

(481,180,795)

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(698,579,992)

(513,046,869)

(698,579,992)

(513,046,869)

76,016,080

(76,176,803)

67,703,087

(76,176,803)

33,830,387

110,007,190

33,830,387

110,007,190

109,846,467

33,830,387

101,533,474

33,830,387

831,432,239

271,391,848

831,432,239

271,391,848

(399,306,169)

425,592,808

(399,306,169)

425,592,808

(76,737,889)

31,986,944

(76,737,889)

31,986,944

(8,867,617)
346,520,564

(139,533)
728,832,067

(8,867,617)
346,520,564

(139,533)
728,832,067

25

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จา่ ยชาระเป็ นเงินสดมีรายละเอียดดังนี้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซ้ือทั้งหมดในระหว่างปี
หัก - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า

11

- การเปลี่ ยนแปลงในเจ้าหนี้
- ดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุน
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ทจี่ ่ ายเป็ นเงินสด

11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สํารอง
ส่ วนงานดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่

19
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
คณะกรรมการได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
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
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 2560 ในอัตรา
ร้อยละ 46
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่ม
รายละเอียดของการร่ วมค้าและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 9 และ 10 ตามลําดับ

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
20
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ในเบื้องต้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ออกและปรั บปรุ ง ใหม่ข ้างต้น สภาวิช าชี พ บัญชี ไ ด้ปรั บปรุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอื่ นๆ ซึ่ งมี ผลบังคับ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2561 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินในเบื้องต้น
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นที่ ปรับปรุ งใหม่เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่ มีสาระสําคัญต่องบการเงิ นในงวดที่ ถือ
ปฏิบตั ิ
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
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
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อสมมติและความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาํ คัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่เป็ นเหตุ
ให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งจํานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 12 การทดสอบการด้อยค่า เกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาํ คัญในการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นมู ลค่ า มี การทบทวนข้อมู ลที่ ไ ม่ ส ามารถสั งเกตได้ และปรั บ ปรุ งการวัด มู ลค่ า ที่ มีนัย สํา คัญอย่า ง
สมํ่า เสมอ หากมี การใช้ขอ้ มู ลจากบุ คคลที่ ส ามเพื่ อวัด มู ลค่ า ยุติธรรม เช่ น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นได้ประเมิ นหลักฐานที่ ได้มาจากบุ คคลที่ สามที่ สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ ยวกับการวัดมู ลค่ ารวมถึ งการจัด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า 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 สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
(จ) การจัดทางบการเงินรวมเป็ นครั้ งแรก
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ได้จดั ตั้ง บริ ษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทย และบริ ษทั ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 99.99
เนื่ องจากบริ ษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จํากัด เป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อย
ได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม นับแต่ วนั ที่ มีการควบคุ มจนถึ งวันที่ การควบคุ มสิ้ นสุ ดลง (ดูหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงินข้อ 3 (ก) และ 10)
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
3

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชี ที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิ บตั ิ โดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงิ นทุกรอบระยะเวลาที่ รายงาน
ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (จ) การจัดทํางบการเงินรวมครั้งแรก และ 3 (ก) เกณฑ์ใน
การจัดทํางบการเงินรวม

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุม่ บริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมี ความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิ จการนั้นทําให้
เกิ ดผลกระทบต่อจํานวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึ งส่ วนได้เสี ยที่ ไ ม่มีอาํ นาจควบคุ มและส่ ว นประกอบอื่ นในส่ ว นของเจ้าของที่ เ กี่ ย วข้องกับบริ ษ ทั ย่อยนั้น
กํา ไรหรื อ ขาดทุ นที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการสู ญเสี ย การควบคุ ม ในบริ ษ ทั ย่ อยรั บรู ้ ใ นกํา ไรหรื อขาดทุ น ส่ วนได้เ สี ย ใน
บริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
การร่ วมค้ า
การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วม
การงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิ ร่วมกันในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันร่ วมกันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าบันทึกบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุน
การทํารายการ ภายหลังการรั บรู ้ รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่ งกําไรหรื อขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นของ
เงิ นลงทุนที่ บนั ทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึ กในงบการเงิ นรวมจนถึงวันที่ กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ย
การควบคุมร่ วม
24

116

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่มบริ ษทั ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับการร่ วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั
ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นที่ เ ป็ นตัว เงิ 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
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
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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 และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
(ง)

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

(จ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพ
หรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่ และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่
ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
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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
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและการร่ วมค้ า
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึ กบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุน ส่ วน
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงิ นสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึ กในกําไรหรื อ
ขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(ช) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษัท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
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
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ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กํา ไรหรื อ ขาดทุ นจากการจํา หน่ า ยที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ คื อผลต่ า งระหว่ า งสิ่ งตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ จาก
การจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่ า ตามบัญชี ข องรายการที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตาม
บัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น
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 ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ ของสิ 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
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ซ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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 ใ นการใช้เ 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
สู ตรการผลิต

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
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ขาดทุนจากการด้อยค่ ารับรู ้เมื่อมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ 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 อ งการด้อยค่ า หรื อไม่ ขาดทุ นจากการด้อ ยค่ า จะถู กกลับรายการ 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) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ฏ) ผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ 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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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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 ประมาณการ
หนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึงภาษี
เงิ นได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่ อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อหนี้ สิน
ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ฑ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และส่ วนลดตามปริ มาณ
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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โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ ลกู ค้ า
กลุ่มบริ ษทั มีโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า 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
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
ดอกเบีย้ รั บและรายได้ อื่น
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกําไรหรื 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 อ าจเกิ ด ขึ้ น ต้อ งนํา มารวมคํา นวณจํา นวนเงิ นขั้นตํ่า ที่ ต ้อ งจ่ า ยตามระยะเวลาที่ ค งเหลื อ ของสั ญญาเช่ า
เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
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การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่
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 นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ 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 ที่ คาดว่า จะจ่ า ยชํา ระหรื อได้รั บชํา ระ โดยคํานวณจากกํา ไรหรื อขาดทุ น
ประจํา ปี ที่ ต ้อ 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 อทางภาษี และผลแตกต่ างที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญชี ต ้อ งสะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธีก ารที่
กลุ่ มบริ ษ ทั คาดว่า จะได้รั บ ประโยชน์จากสิ นทรั พ ย์หรื อจะจ่ ายชํา ระหนี้ สิ นตามมู ลค่ า ตามบัญ ชี ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกํา หนดมู ล 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
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 นได้รอการตัดบัญ ชี จะบันทึ กต่ อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อ นข้า 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
35
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
4

บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่ อวัตถุ ประสงค์ในการจัดทํางบการเงิ น บุ คคลหรื อกิ จการเป็ นบุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษ ทั
หากกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญต่อบุคคล
หรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุม
เดี ย วกันหรื อ อยู่ภ ายใต้อิ ท ธิ พ ลอย่า งมี นัย สํา คัญ เดี ย วกันกับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การนั้น การเกี่ ย วข้อ งกัน นี้ อ าจเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั การร่ วมค้าและบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10 สําหรับ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสําคัญและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้
ชื่ อกิจการ
นายตัน ภาสกรนที

นางอิง ภาสกรนที
บริ ษทั ไอ แอม กรี นที จํากัด
บริ ษทั กิน กับ ตัน จํากัด
บริ ษทั ตันบุญ จํากัด
บริ ษทั ตัน อิง แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั นินจาอมตะ จํากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เจแปนนีส ไพร์ม
เรสเตอร์รอง มาเนจเม้นท์ จํากัด)
บริ ษทั ภาสกรนที จํากัด
บริ ษทั เสื อติดปี ก ครับ จํากัด
บริ ษทั กิน ร้อง ดื่ม จํากัด
บริ ษทั ตัน แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั อีซิลี่ จํากัด
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ประเทศที่จดั ตั้ง ลักษณะความสั มพันธ์
/สั ญชาติ
ไทย
บุ ค คลที่ มี อ ํา นาจและความรั บ ผิ ด ชอบในการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิ จการไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึ ง
เป็ นผู ้ถื อ หุ ้น รายใหญ่ แ ละเป็ นกรรมการของ
บริ 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
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ไทย
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
36

มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
ซื้ อ/ขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การด้านบริ หาร
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญาที่กาํ หนดขึ้นตามข้อกําหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
ต้นทุนของแหล่งที่มาของเงินทุน
ราคาที่ตกลงกัน

รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษทั ย่ อย
ขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การด้านบริ หาร
ดอกเบี้ยรับ
บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น
ผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสี ย
2559
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

708,249
1,800
2,595

-

511,446
562
962

595,701
1,207
29,463

428,195
562
844

595,701
1,207
29,463

32,345
1,662
34,007

32,459
1,577
34,036

32,345
1,662
34,007

32,459
1,577
34,036
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จํากัด
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งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้ เสี ย
2560
2559
(พันบาท)
35,152
40,668
35,152
40,668

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
198,784
18,722
217,506

40,668
40,668

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
3,737
217
217
217
3,737
217
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
200,000
-
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการเคลื่ อนไหวของเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2560
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2560
2559
(พันบาท)
340,000
(140,000)
200,000

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยประเภทไม่มีหลักประกันมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5
ต่อปี (2559: ไม่ ม)ี และชําระคืนเมื่อทวงถาม

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2560
3,114

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสี ย
2559
(พันบาท)
11,923

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,114

11,923

สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สั ญญาแต่ งตั้งผู้จัดจาหน่ ายสิ นค้ า
เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแต่งตั้งกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั ไอ แอม กรี นที จํากัด)
ให้เ ป็ นผู จ้ ั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 2560 ถึ ง วัน ที่
30 มิถุนายน 2563
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 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
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
สั ญญาให้ บริ การด้ านการบริ หารงาน
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้บริ การด้านบริ หารงานกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั อิชิตนั
เพาเวอร์ จํากัด) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ย่อยตกลงที่จะชําระค่าบริ การด้านการบริ หารงานตามจํานวนและ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
เงินสดในมือ
90
84
90
84
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน
(7,078)
(12,080)
(6,894)
(12,080)
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์
116,834
45,826
108,337
45,826
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดใน
งบกระแสเงินสด
109,846
33,830
101,533
33,830

6

ลูกหนีก้ ารค้ า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
4
35,152
40,668
217,506
40,668
635,531
834,367
482,135
834,367
670,683
875,035
699,641
875,035
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2560
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
กิจการอื่น
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระน้อยกว่า 3 เดือน

รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสี ย
2559
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

35,152
35,152

40,668
40,668

217,506
217,506

40,668
40,668

627,573
7,958
635,531

834,367
834,367

479,570
2,565
482,135

834,367
834,367

670,683

875,035

699,641

875,035

ในระหว่างปี 2560 ระยะเวลาการให้สินเชื่ อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน (2559:
ระยะเวลาการให้ สินเชื่ อตั้งแต่ 30 วันถึง 45 วัน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
7

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจการอื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างขอคืน
ภาษีซ้ื อรอใบกํากับภาษี
รายได้อื่นค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ส่ วนลดรับและเงินสนับสนุนค้างรับ
เงินชดเชยค้างรับ
อื่นๆ
รวม
8

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
4
217
3,737
217
37,601
7,610
4,955
2,120
1,902
1,441
55,629
55,629

7,361
16,262
3,453
7,686
2,431
37,193
37,410

23,946
4,870
4,955
1,775
1,902
1,441
38,889
42,626

7,361
16,262
3,453
7,686
2,431
37,193
37,410

สิ นค้ าคงเหลือ

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

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
2560
2559
(พันบาท)
460,887
316,395
267,444
201,043
15,496
10,057
743,827
527,495
(6,998)
(13,504)
736,829
513,991

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
309,070
267,444
15,496
592,010
(6,998)
585,012

316,395
201,043
10,057
527,495
(13,504)
513,991
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่
คาดว่าจะได้รับ
สุ ทธิ
9

4,308,987

3,910,120

4,444,554

3,910,120

25,667
4,334,654

33,820
3,943,940

25,667
4,470,221

33,820
3,943,940

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า

การร่ วมค้ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ชําระค่าหุน้ เพิ่มทุน
ส่ วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิ จากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
2560
2559
(พันบาท)
94,727
121,050

74,538
115,600

94,820
121,050

135,620
115,600

(144,344)
-

(95,738)
-

(154,600)

(156,400)

(10,231)
61,202

327
94,727

61,270

94,820
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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
ที่ เรี ยกชําระแล้วเป็ นจํานวนเงิ น 50,000 ล้านรู เปี ยอิ นโดนี เซี ย (หรื อเที ยบเท่ า 135.6 ล้านบาท) และการร่ วมค้า
ดังกล่าวจัดตั้งเสร็ จเมื่อวันที่ 25 พฤศจิ กายน 2557 เนื่ องจากตามสัญญาร่ วมลงทุนได้กาํ หนดให้ผลู ้ งทุนมีอาํ นาจ
ควบคุมร่ วมกัน และมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงานดังกล่าวมากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์หรื อภาระ
ผูกพันในหนี้ สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น ดังนั้นบริ ษทั จึ งได้บนั ทึกบัญชี เงิ นลงทุนในการร่ วมค้าดังกล่าว
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ได้รับจดหมายจากการร่ วมค้าเรี ยกให้ชาํ ระเงินทุนจัดตั้งบริ ษทั เพิ่มอีกเป็ นจํานวนเงิน
40,000 ล้านรู เปี ยอินโดนี เซี ย (หรื อเทียบเท่า 115.6 ล้านบาท) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนําไปซื้ อที่ดินและเป็ นเงินทุน
หมุนเวียน บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
กับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้วเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2559
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ได้รับจดหมายจากการร่ วมค้าเรี ยกให้ชาํ ระเงินทุนจัดตั้งบริ ษทั เพิ่มอีกเป็ นจํานวนเงิน
45,000 ล้านรู เปี ยอินโดนีเซี ย (หรื อเทียบเท่า 121.1 ล้านบาท) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน บริ ษทั ได้
จ่ ายชําระเงิ นทุ นดังกล่าวแล้วเมื่ อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560 และการร่ วมค้าได้จดทะเบี ย นเพิ่ มทุ นกับ Indonesia
Investment Coordinating Board แล้วเมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2560
เนื่องจากยอดขายเครื่ องดื่ม แบรนด์ “อิชิตนั ” ในประเทศอินโดนี เซี ยไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์และประมาณไว้เบื้องต้น
อย่างมีนยั สําคัญ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่ามูลค่าของเงินลงทุนใน PTI อาจเกิดการด้อยค่า และได้ประเมินมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของเงินลงทุนใน PTI จากผลการประเมินดังกล่าว
และดุ ลยพิ นิ จของผู บ้ ริ หาร บริ ษ ัทบันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่ าของเงิ นลงทุ นในงบกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จของ
งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวน 154.6 ล้านบาท (2559: 156.4 ล้ านบาท)
และบริ ษทั มีมูลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวนเงิ น 61.3 ล้านบาท
(2559: 94.8 ล้ านบาท)
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138
50

50

50

744,541

50

502,440

ทุนชําระแล้ว
2560
2559

อินโดนีเซีย

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ)

ผลิตและจําหน่าย
เครื่ องดื่ม

46

502,440

372,270
372,270

251,220
251,220

372,270
372,270

251,220
251,220

(311,000)
(311,100)

(156,400)
(156,400)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
การด้อยค่า
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)

744,541

งบการเงินรวม/งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
สัดส่วนความ
เป็ นเจ้าของ
ทุนชําระแล้ว
ราคาทุน
2560
2559
2560
2559
2560
2559
(ร้ อยละ)
(พันบาท)

บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

การร่ วมค้ า
บริ ษทั พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย
รวม

บริ ษทั พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย
รวม

การร่ วมค้ า

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

94,727
94,727

61,270
61,270

94,820
94,820

ราคาทุน-สุทธิ
2560
2559

61,202
61,202

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2560
2559

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของการร่ วมค้าที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่ วมค้า การกระทบยอดรายการ
ระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ในกิจการนี้
บริ ษทั พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซี ย
2560
2559
(พันบาท)
20,691
18,408
ก
(309,379)
(209,885)ก
(288,688)
(191,477)

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (ร้อยละ 100)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนที่เป็ นของบริษทั (ถือหุ้นร้ อยละ 50)

(144,344)

(95,738)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)

120,052ข
74,271
(71,919)
122,404

271,202ข
69,565
(151,312)
189,455

มูลค่ าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่ วมค้ า (ถือหุ้นร้ อยละ 50)

61,202

94,727

หมายเหตุ
ก. รวมรายการค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

797
73,014

591
239,117
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
2560
2559
(พันบาท)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,000
1,000

-

รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

บริ ษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จํากัด
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
2560
2559
(พันบาท)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,000
1,000

-

ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2559 คณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิ การจัดตั้ง
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง (บริ ษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จํากัด) โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มต้นเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท และ
ให้เรี ยกชําระเงินทุนจัดตั้งบริ ษทั เต็มมูลค่า ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวดําเนิ นการการจดทะเบียนจัดตั้งเสร็ จแล้วเมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2560
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บริ ษทั ย่ อยทางตรงในประเทศ
บริ ษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จํากัด จําหน่ายเครื่ องดื่ม
รวม

บริ ษทั ย่อย

ไทย

ประเทศที่
ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตั้ง

99.99

49

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
2560
2559
(ร้ อยละ)
-

1,000

ทุนชําระแล้ว
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับสําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

2559
(พันบาท)
1,000
1,000

2560

ราคาทุน

-

-

เงินปั นผลรับ
2560
2559

-
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 1 มกราคม 2560
เพิม่ ขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

73,756
73,756
73,756

431,698
-

431,698
431,698

ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2,361,142
3,437
251,277
(106)
2,615,750

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

อาคาร
และ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

50

5,103,163
2,542
582,492
(464)
5,687,733

5,026,730
46,400
30,033
-

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์
โรงงาน

69,843
2,304
1,820
(397)
73,570

67,287
1,814
854
(112)

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน
(พันบาท)

166,521
11,380
6,841
(216)
184,526

130,916
15,851
19,883
(129)

เครื่ องมือ
และ
เครื่ องใช้

17,595
17,595

19,690
980
(3,075)

ยานพาหนะ

งบการเงินรวม / งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย / งบการเงินเฉพาะกิจการ

55,851
811,769
(842,430)
25,190

64,650
193,760
(202,559)
-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

8,279,569
831,432
(1,183)
9,109,818

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

รวม

รายงานประจำ�ปี 2560
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57,787

431,698

431,698

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

54,081

61,493

(15,969)
(3,706)
(19,675)

-

431,698

(12,263)
(3,706)
-

-

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 1 มกราคม 2560

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2,056,444

1,926,536

1,883,052

(434,606)
(124,796)
96
(559,306)

(313,727)
(120,883)
4

อาคาร
และ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
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4,134,514

3,901,882

4,172,625

(1,201,281)
(352,185)
247
(1,553,219)

(854,105)
(347,176)
-

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์
โรงงาน

26,743

30,721

37,952

(39,122)
(8,091)
386
(46,827)

(29,335)
(9,867)
80

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน
(พันบาท)

72,241

83,519

75,527

(83,002)
(29,443)
160
(112,285)

(55,389)
(27,699)
86

เครื่ องมือ
และ
เครื่ องใช้

8,057

11,533

14,137

(6,062)
(3,476)
(9,538)

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

ยานพาหนะ

งบการเงินรวม / งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย / งบการเงินเฉพาะกิจการ

25,190

55,851

64,650

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

6,808,968

6,499,527

6,741,134

(1,780,042)
(521,697)
889
(2,300,850)

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

รวม

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิด ค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 101.0 ล้านบาท (2559: 34.2 ล้ านบาท)
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้จดจํานอง/จํานํา ทรั พย์สินของบริ ษทั มูลค่ าตามบัญชี สุทธิ จาํ นวนประมาณ
3,292.1 ล้านบาท (2559: 3,603.3 ล้ านบาท) เป็ นหลักประกันเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นตามที่ อธิ บายไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
สิ นทรั พย์ ระหว่ างการก่ อสร้ างและติดตั้ง
สิ นทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวนเงินรวม 25.2 ล้านบาท (2559: 55.9
ล้ านบาท) ส่ วนใหญ่เป็ นต้นทุนค่าก่อสร้างขยายอาคารโรงงาน และต้นทุนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ โรงงาน รวมทั้ง
ต้นทุนการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างขยายอาคารโรงงานได้บนั ทึ กเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนสิ นทรัพย์จาํ นวน
8.9 ล้านบาท (2559: 0.1 ล้ านบาท) มีอตั ราดอกเบี้ยที่รับรู ้ร้อยละ 2.98 ต่อปี (2559: ร้ อยละ 2.98 ต่ อปี )
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
12

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
งบการเงินรวม /
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ ทธิ ในการใช้
ลิขสิ ทธิ์
เครื่ องหมาย
ซอฟต์แวร์
การค้า
สู ตรการผลิต
รวม
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้
เครื่ องหมายการค้า
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าตัดจาหน่ ายและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนจากขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

6,093
8

184,579
-

9,346
-

200,018
8

(197)
5,904
9,340
15,244

2,337
186,916
186,916

9,346
9,346

2,337
(197)
202,166
9,340
211,506

(1,446)
(555)
-

(109,813)
(40,175)

-

(111,259)
(555)
(40,175)

(2,001)
(1,498)
(3,499)

(2,337)
(152,325)
(29,602)
(181,927)

-

(2,337)
(154,326)
(1,498)
(29,602)
(185,426)
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม /
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ ทธิ ในการใช้
ลิขสิ ทธิ์
เครื่ องหมาย
ซอฟต์แวร์
การค้า
สู ตรการผลิต
รวม
(พันบาท)
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

4,647
3,903
11,745

74,766
34,591
4,989

9,346
9,346
9,346

88,759
47,840
26,080

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
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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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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 สํารองผลขาดทุนจากการด้อยค่า เพิ่มขึ้ นเป็ นจํา นวนเงินเดีย วกัน ค่า สิ ท ธิ ด งั กล่า วยังอยู่
ระหว่างการจดทะเบียนโอนสิ ทธิ บริ ษทั จึงได้บนั ทึกไว้ในบัญชี “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมาย
การค้า” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนโอนสิ ทธิ และ
สํารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมอยู่ในบัญชี “เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมาย
การค้า” มีจาํ นวนเงิน 9.3 ล้านบาท (2559: 9.3 ล้ านบาท)
การทดสอบการด้ อยค่ าสาหรั บสิ ทธิ ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ าไบเล่ ในประเทศไทย
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในประเทศไทยคํานวณจากมูลค่าจากการใช้ โดยการ
คิดลดกระแสเงินสดหลังคํานึ งภาษีเงินได้ที่จะประหยัดได้จากการใช้สิทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าแทนการจ่าย
ชําระค่าสิ ทธิ ข้อสมมติหลักในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ ได้แก่ อัตราการเติ บโตของรายได้ อัตราค่าสิ ทธิ
อัตราภาษีและอัตราคิดลด
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 ราการเติบโตรวมถึงประมาณการยอดขายและราคาขายสําหรับระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า อัตราค่าสิ ทธิ
ประเมินจากข้อมูลอัตราค่าสิ ทธิ ของเครื่ องดื่มชนิดอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ อัตราคิดลดคํานวณจากต้นทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักของเงินทุน (WACC) โดยไม่มีการเติบโตหลังช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal growth)
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้จากการทดสอบการด้อยค่า พบว่าประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวนเงิ น 29.6 ล้านบาท (2559: 40.2 ล้ านบาท) ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึ งได้พิจารณาตั้งสํารอง
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในประเทศไทยในบัญชี “สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน”
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวนเงิน 29.6 ล้านบาท (2559: 40.2 ล้ านบาท)
13

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวาคม
1 มกราคม
(หมายเหตุ 22)
2560
2560
(พันบาท)
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
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2,222

(1,172)

-

1,050

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

1,995
30,920
760
32,503

(15)
(15)

1,869
23,553
62,200
5,957
94,629

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวาคม
1 มกราคม
(หมายเหตุ 22)
2559
2559
(พันบาท)
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
14

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

หนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
ส่ วนที่หมุนเวียน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินจากการทําทรัสต์รีซีท
- ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
รวมเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

240,000

400,000

240,000

400,000

240,000

313,717
713,717

240,000

313,717
713,717
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- ส่ วนที่มีหลักประกัน
รวมส่ วนที่หมุนเวียน

647,531
887,531

524,021
1,237,738

647,531
887,531

524,021
1,237,738

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่ วนที่มีหลักประกัน
รวมส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน

767,497
767,497

1,042,736
1,042,736

767,497
767,497

1,042,736
1,042,736

1,655,028

2,280,474

1,655,028

2,280,474

รวม

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดงั นี้

ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดหลังจากหนึ่ งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดหลังจากห้าปี
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
2560
2559
(พันบาท)
887,531
1,237,738
702,751
1,042,736
64,746
1,655,028
2,280,474

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
887,531
702,751
64,746
1,655,028

1,237,738
1,042,736
2,280,474

หนี้ สินจากการทําทรัสต์รีซีทซึ่ งบริ ษทั ได้ออกเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่สั่งเข้ามาโดยใช้เครดิตของสถาบันการเงิ น
ดังนั้นบริ ษทั จึงมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินสําหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่ วนที่ มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์
ดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
11
3,292,143
3,603,263
3,292,143
3,603,263
3,292,143
3,603,263
3,292,143
3,603,263

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีสญ
ั ญาเงินกูท้ ี่มีหลักประกันที่สาํ คัญกับสถาบันการเงินดังนี้
สถาบันการเงินแห่ งที่หนึ่ง

สัญญา
เงินกูย้ ืม

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

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

972.0 ล้านบาท

400.0 ล้านบาท

59

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
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สัญญา
เงินกูย้ ืม

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ 2
ลงวันที่ 14
ตุลาคม 2557

600.0 ล้านบาท

139.0 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 ว้ใ นสัญญา เช่ น นายตัน ภาสกรนที แ ละครอบครั วต้องรั กษาสัด ส่ ว น
การถือหุ ้นในบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบี ยน และผูก้ ูต้ อ้ งไม่ให้เงิ นกูย้ ืมแก่ กรรมการหรื อบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องหรื อผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
สถาบันการเงินแห่ งที่สอง
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สัญญา
เงินกูย้ ืม

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

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

1,000.0 ล้านบาท

400.0 ล้านบาท

60

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 จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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
สัญญา
เงินกูย้ ืม

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 20
สิ งหาคม 2555

770.0 ล้านบาท

103.8 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
BIBOR ประเภท
6 เดือนบวกร้อยละ
1.25 ต่อปี

ทุกไตรมาส
เป็ นระยะเวลา 5 ปี
เริ่ มชําระงวดแรก
เดือนกุมภาพันธ์
2557

ฉบับที่ 2
ลงวันที่ 20
ธันวาคม 2559

750.0 ล้านบาท

372.3 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
BIBOR ประเภท
6 เดือนบวกร้อยละ
1.25 ต่อปี

ทุกไตรมาส
เป็ นระยะเวลา 6 ปี
เริ่ มชําระงวดแรก
เดือนมิถุนายน
2561

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

กําหนดการ
จ่ายชําระคืน

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
61
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม /
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(ร้ อยละต่ อปี )
2.25 - 2.98
2.40 - 2.98
2.95 - 5.00
2.97 - 5.00

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงินสินเชื่อที่ยงั ไม่ ได้ เบิกใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงิน 937.7 ล้านบาท (2559: 936.2 ล้ านบาท)
15

ประมาณการหนีส้ ิ นสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณการหนีส้ ิ นสาหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
รวม

29,782
29,782
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26,060
26,060

29,782
29,782

26,060
26,060

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
รวม
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้
ในระหว่างปี
ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)

3,797
3,797

3,480
3,480

3,797
3,797

3,480
3,480

(75)

-

(75)

-

9,201

9,276

9,201

9,276

กลุ่มบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ของกลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจากอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และความเสี่ ยงจากอัตราการหมุนเวียน
ของพนักงาน
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2560
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันที่ไม่ได้
จัดให้มีกองทุน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสี ย
2559
(พันบาท)

29,782
29,782

26,060
26,060

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

29,782
29,782

26,060
26,060

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม
2560
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกาไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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26,060

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสี ย
2559
(พันบาท)
22,580

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
26,060

22,580

2,989
808
3,797

2,780
700
3,480

2,989
808
3,797

2,780
700
3,480

(75)
(75)
29,782

26,060

(75)
(75)
29,782

26,060

64

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก

งบการเงินรวม
2560
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์และ
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

8
(83)
(75)

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสี ย
2559
(พันบาท)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

8
(83)
(75)

-

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน ได้แก่

งบการเงินรวม
2560
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

2.87
6

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสี ย
2559
(ร้ อยละ)
3.1
8-10

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2.87
6

3.1
8-10

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ น 13 ปี (2559: 17 ปี )
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ ละข้อสมมติ ที่เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

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

เพิ่มขึ้น
(2,292)
2,569

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
ลดลง
เพิ่มขึ้น
2,685
(2,292)

ลดลง
2,685

(2,245)

(2,245)

2,569

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(2,019)
2,352
(2,019)
2,352
2,474

(2,172)

2,474

(2,172)

แม้ว่า การวิ เคราะห์ น้ ี ไ ม่ไ ด้ค าํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่ คาดหวังภายใต้โ ครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
16

ทุนเรื อนหุ้น

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

มูลค่าหุน้
2560
2559
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
67

159

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
17

สารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรื อ กาไรสะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติ แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสํารอง
(“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี )
จนกว่าสํารองดังกล่าวจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้ จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผล
ไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่า
ทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

18

ส่ วนงานดาเนินงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
ผูบ้ ริ หารเห็นว่ากลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นกิจการหลักในส่ วนงานธุ รกิจเดียวคือ ธุ รกิจเครื่ องดื่ม ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานภูมิศาสตร์
ในการนําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามเขตภูมิศาสตร์ น้ นั รายได้จะจําแนกโดยใช้สถานที่ต้ งั ของลูกค้า
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กลุ่มบริ ษทั เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ที่สาํ คัญดังนี้
ส่ วนงานที่ 1 ประเทศไทย
ส่ วนงานที่ 2 อื่นๆ
รายละเอียดรายได้จากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีดงั นี้

ประเทศไทย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
4,154,373
5,231,613
4,288,737
5,231,613
1,533,138
106,656
1,533,138
106,656
5,687,511
5,338,269
5,821,875
5,338,269

ลูกค้ ารายใหญ่
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่ งของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 3,809.2 ล้านบาท และ
3,320.9 ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ (2559: 4,986.4 ล้ านบาท สาหรั บ
งบการเงิ นที่ แสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้ เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
19

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2560
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
อื่นๆ
รวม

15

196,678
3,797
4,317
22,709
227,501

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้ เสี ย
2559
(พันบาท)
185,386
3,480
4,047
22,256
215,169

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
196,678
3,797
4,317
22,709
227,501

185,386
3,480
4,047
22,256
215,169

โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราระหว่างร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ
5 ของเงิ นเดื อนของพนักงานทุ กเดื อ น กองทุ นสํา รองเลี้ ย งชี พนี้ ไ ด้จดทะเบี ย นเป็ นกองทุ นสํา รองเลี้ ยงชี พ ตาม
ข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
20

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
หมายเหตุ 2560
2559
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

รวมอยู่ในต้ นทุนขาย
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าขนส่ งและค่าเดินทาง
อื่นๆ
รวม

(144,492)
3,213,882
511,788
230,543
132,676
33,008
357,249
4,334,654

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

7,326
3,197,631
511,788
230,543
132,676
33,008
357,249
4,470,221

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

รวมอยู่ในต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าแรกเข้าและค่าบริ การอื่น
ค่าขนส่ งและค่าเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการส่ งออก
รวม

671,829
18,144
18,049
3,380
711,402

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

580,980
12,956
17,847
3,380
615,163

656,737
32,367
18,405
7,395
714,904
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
หมายเหตุ 2560
2559
(พันบาท)
รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่า
ค่าการศึกษา กีฬาและกุศลสาธารณะ
อื่นๆ
รวม
21

9, 12

29,602
94,018
11,406
5,981
4,144
29,344
174,495

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

184,202
94,018
11,406
5,981
4,144
28,387
328,138

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

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
หมายเหตุ 2560
2559
(พันบาท)
ดอกเบี้ยจ่ าย
สถาบันการเงิน
รวมดอกเบีย้ จ่ าย
ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ
รวม
หั ก จํานวนที่รวมอยูใ่ นต้นทุนของ
สิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
- ส่ วนที่บนั ทึกเป็ นต้นทุน
ของสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 11
สุ ทธิ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

72,408
72,408
808
73,216

74,897
74,897
700
75,597

72,408
72,408
808
73,216

74,897
74,897
700
75,597

(8,868)
64,348

(139)
75,458

(8,868)
64,348

(139)
75,458

72

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
22

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
หมายเหตุ
2560
2559
(พันบาท)
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว

13

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

7,191
7,191

328
328

7,191
7,191

328
328

(32,503)
(32,503)
(25,312)

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

(32,503)
(32,503)
(25,312)

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

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
หมายเหตุ
2560
2559
(พันบาท)
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

13

15
15

73

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

15
15

-
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

งบการเงินรวม / งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
2560
2559
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(พันบาท)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
289,782
329,161
20
57,956
20
65,832
(2,051)
(12,132)
(73,569)
(89,795)
11,241
3,779
(30,552)
(7,004)
11,663
(25,312)

(9)

2560

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(7)

(12)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
379,902
75,980
(73,569)
2,829
(30,552)
(25,312)

(39,320)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(15)

2559
(พันบาท)
268,499
53,700
(89,795)
3,779
(7,004)
(39,320)

การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล

166

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2559 เป็ นต้นไป
74

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายได้ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี้

กิจการที่
ได้รับการ
ส่ งเสริ ม
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวม

ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวม

1,883,164
792,468
2,675,632

งบการเงินรวม / งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
2560
2559
กิจการที่
กิจการที่
กิจการที่
ไม่ได้รับ
ได้รับการ
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
รวม
ส่ งเสริ ม
การส่ งเสริ ม
(พันบาท)
2,271,209
4,154,373
3,014,918
2,216,695
740,670
1,533,138
65,854
40,802
3,011,879
5,687,511
3,080,772
2,257,497

กิจการที่
ได้รับการ
ส่ งเสริ ม

2560
กิจการที่
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

2,155,301
792,468
2,947,769

2,133,436
740,670
2,874,106

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่
ได้รับการ
รวม
ส่ งเสริ ม
(พันบาท)
4,288,737
3,014,918
1,533,138
65,854
5,821,875
3,080,772

76
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รวม
5,231,613
106,656
5,338,269

2559
กิจการที่
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

รวม

2,216,695
40,802
2,257,497

5,231,613
106,656
5,338,269

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
24

กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ส่ วนที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี แสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
กาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ ายแล้ ว
(ขั้นพื้นฐาน)

315,094

368,481

405,214

307,819

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

0.24

0.28

0.31

0.24

กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
25

เงินปันผล
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 2559 ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ การจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 325 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 9 กันยายน 2559
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
26

เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาํ คัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้
และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อีกทั้งยังกํากับดูแล
ระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย หมายถึงความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ย
ในตลาด ซึ่ งส่ ง ผลกระทบต่ อการดํา เนิ น งานและกระแสเงิ นสดของกลุ่ ม บริ ษ ัท กลุ่ มบริ ษทั มี ค วามเสี่ ย งด้า น
อัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ ืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14) กลุ่มบริ ษทั ได้จดั การความเสี่ ยงดังกล่าวโดย
พิจารณาสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นทั้งอัตราดอกเบี้ ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวตามความเหมาะสมของ
สภาพตลาด
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ งของหนี้ สินทางการเงิ นที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ ครบกําหนดชําระ
มีดงั นี้

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

ปี 2560
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน MLR ลบร้อยละ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
2 และ MLR
ลบร้อยละ 2.12
และ BIBOR
ประเภท 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.25
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน MLR ลบร้อยละ
2 และ MLR
ลบร้อยละ 2.12
และ BIBOR
ประเภท 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.25
รวม

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)
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รวม

240,000

-

-

240,000

647,531

-

-

647,531

887,531

702,751
702,751

64,746
64,746

767,497
1,655,028
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

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

ปี 2559
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด
713,717
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน MLR ลบร้อยละ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
2 และ BIBOR
ประเภท 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.25 524,021
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

-

-

713,717

-

-

524,021

1,042,736
1,042,736

-

1,042,736
2,280,474

ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีนอ้ ย
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิ ดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่ เป็ น
เงิ นตราต่ างประเทศ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากเงิ นตรา
ต่างประเทศที่เป็ นสาระสําคัญ
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ค วามเสี่ ยงจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่ า งประเทศอันเป็ นผลมาจากการมี
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
2560
2559
(พันบาท)
เงินเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
เจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้การค้า

1,776
(17,251)
(13,382)
(28,857)

14,253
(13,164)
1,089

1,776
(17,251)
(13,382)
(28,857)

14,253
(13,164)
1,089

(159)
(159)

(169)
(169)

(159)
(159)

(169)
(169)

30,707
(55,815)
(25,108)

385,678
385,678

30,707
(55,815)
(25,108)

385,678
385,678

(54,124)

386,598

(54,124)

386,598

เงินเยน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินยูโร
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
เจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มคี วามเสี่ ยง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่อครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้า นสิ นเชื่ อ เพื่ อควบคุ มความเสี่ ย งทางด้า นสิ นเชื่ อดังกล่ 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
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่าตามบัญชี
ของเครื่ องมือทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
27

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
2560
2559
(พันบาท)
สั ญญาที่ยังไม่ ได้ รับรู้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

233,170
233,170

480,263
480,263

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

233,170
233,170

480,263
480,263

จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ ได้

ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
2560
2559
(พันบาท)
14,708
8,391
26,690
6,046
41,398
14,437

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
14,708
26,690
41,398

8,391
6,046
14,437

กลุ่มบริ ษทั มี สัญญาเช่ าหลายฉบับกับบริ ษทั ในประเทศบางแห่ ง ซึ่ งครอบคลุมการเช่ าอาคารสํานักงานพร้ อมสิ่ ง
อํานวยความสะดวกและอื่นๆ โดยมีระยะเวลา 2 ปี ถึง 4 ปี ซึ่ งจะสิ้ นสุ ดในระหว่างปี 2561 ถึง 2564
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาระผูกพันอื่นๆ
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
งบการเงินรวม วิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้
58,066
2,372
58,066
2,372
คําสัง่ ซื้ อที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อวัสดุตกลงแล้ว
405,434
443,679
405,434
443,679
รวม
463,500
446,051
463,500
446,051
หนังสือค้าประกัน
บริ ษทั มี ภาระผูกพันจากการที่ สถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งออกหนังสื อคํ้าประกันบริ ษ ทั ต่ อรั ฐวิสาหกิ จแห่ งหนึ่ งเป็ น
จํานวนเงิน 6.8 ล้านบาท (2559: 5.8 ล้ านบาท)
สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ 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 2561 และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สั ญญาแต่ งตั้งผู้จัดจาหน่ ายสิ นค้ า
บริ ษทั มีสญ
ั ญาแต่งตั้งผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้าสามฉบับกับบริ ษทั ในประเทศสองแห่งและบริ ษทั ในต่างประเทศอีกหนึ่งแห่ง
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 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และสัญญาฉบับที่สามมีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จํากัด) มีสัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้ากับบริ ษทั ในประเทศสองแห่ ง
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ย่อยตกลงที่จะชําระค่าจัดจําหน่ายสิ นค้าตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา สัญญาที่หนึ่ ง
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 และสามารถต่ออายุสัญญาได้โดยอัตโนมัติ
ครั้งละ 3 ปี จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนก่อนวันสิ้ นสุ ดสัญญา และสัญญา
ฉบับที่สองมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
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
28

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
28.1 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 บริ ษทั ได้รับจดหมายจากการร่ วมค้าเรี ยกให้ชาํ ระเงิ นทุนจัดตั้งบริ ษทั เพิ่มอีกเป็ น
จํานวนเงิ น 60,000 ล้านรู เปี ยอินโดนี เซี ย (หรื อเที ยบเท่า 158.7 ล้านบาท) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเงินทุน
หมุนเวียน บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงิ นทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 และการร่ วมค้าได้จดทะเบี ยน
เพิ่มทุนกับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
28.2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นเงินปั นผล
ประจําปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 195 ล้านบาท มีกาํ หนดจ่ายในวันที่ 18
พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตาม เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิครั้งสุ ดท้ายจากผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
29

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงินปี 2560 ดังนี้
2559

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนการ
การจัด
หลังการ
ก่อนการ
การจัด
หลังการ
จัดประเภท ประเภท จัดประเภท จัดประเภท ประเภท จัดประเภท
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ใหม่
(พันบาท)
30,098
7,474
27,889
(56,459)
(11,729)

7,312
(7,361)
26,161
(26,112)
(11,729)
11,729
-

37,410
113
26,161
1,777
(68,188)
-

30,098
7,474
27,889
(56,459)
(11,729)

7,312
(7,361)
26,161
(26,112)
(11,729)
11,729
-

37,410
113
26,161
1,777
(68,188)
-

การจัดประเภทรายการใหม่น้ ี เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื่ อง
กําหนดรายการย่อที่ ตอ้ งมีในงบการเงิ น พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 ตุ ลาคม 2559 ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรับการจัดทํา
งบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
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