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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�ธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี

พันธกิจ

ต่อลูกค้า

ต่อสังคม

ต่อผู้ถือหุ้น

ต่อพนักงาน

พัฒนาเครื่องดื่มคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพ นำ�เสนอผ่าน
รูปแบบทันสมัยเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

สร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

ใช้นวัตกรรมสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงาน
มองหาโอกาสในการพัฒนาช่องทางการจัดจำ�หน่ายใหม่ๆ ให้มคี วามเป็นมืออาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เกิดความภาคภูมใิ จใน การเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร
และต่อยอดสู่การสร้างผลประกอบการสูงสุด

ค่านิยมองค์กร
ทำ�งานเป็นทีม

Teamwork & Cooperation

ยืดหยุ่น/รวดเร็ว/ท้าทาย
Flexibility

ยึดมั่นในจริยธรรม
Integrity

มุ่งมั่นสู่ความสำ�เร็จ

Achievement Orientation

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Initiative & Innovation
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เหตุการณ์ส�ำ คัญประจำ�ปี 2561

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) หรือ “ICHI” ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับ
“ดีเลิศ” จากโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)
ประจำ�ปี 2560 และปี 2561 (2ปีซ้อน) ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย อิชิตัน ติดอันดับ 1 ใน 50
บริษัท Top Quartile และในปี 2561 ได้รับคะแนนเต็ม 100 จากโครงการประเมิน
คุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ สำ�นักงานก.ล.ต.นับเป็นความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
โดยผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของคณะกรรมการ คณะผูบ้ ริหาร
และพนักงานในองค์กรเป็นอย่างดี ในการมุ่งมั่นพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

บมจ. อิ ช ิ ต ั น กรุ ๊ ป รั บ มอบประกาศนี ย บั ต รรั บ รองการขึ ้ น ทะเบี ย น
“คาร์ บ อนฟุ ต พริ ้ น ท์ อ งค์ ก ร (CFO)” จาก พลเอก สุ ร ศั ก ดิ์ กาญจนรัต น์
(ขวา) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
ที่อิชิตัน เป็นหนึ่งในองค์กรที่ตระหนักและใส่ ใจเรื่องลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในโลก จัดโดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป หรือ ICHI ติด 1 ใน 31 หลักทรัพย์ ที่เข้าดัชนีใหม่
SET CLMV Exposure Index หรือ ดัชนี CLMV สะท้อนความสำ�เร็จของ
แผนการตลาดเชิงรุกใน CLMV ทัง้ ในประเทศกัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์ และเวียดนาม
เสริมเป้าหมายสัดส่วนยอดขายจากต่างประเทศทัง้ ปี 61 ให้มสี ดั ส่วนอยูท่ ป่ี ระมาณ
32.5% ของยอดขายทั้งหมด จากปีก่อนสัดส่วนต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 27%
และเชื่อว่า SET CLMV จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ให้ ได้รับความสนใจจากนักลงทุน
สถาบันต่างชาติทต่ี อ้ งการลงทุนในหุน้ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากการเติบโตของประเทศ
CLMV อีกทางหนึ่ง

บมจ. อิ ช ิ ต ั น กรุ ๊ ป จัดทำ�โครงการ “ชาคืนต้นปีที่ 3” ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ชุมชนเกษตรกรผูป้ ลูกชาในพืน้ ทีด่ อยพญาไพร อำ�เภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย
ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้ความรู้ด้านเกษตรออร์แกนิค
โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มาผ่านกระบวนการเกษตรผสมผสาน
พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อส่งมอบ
ชาเขียวคุณภาพดีสมู่ อื ผูบ้ ริโภค และเป็นอีกแรงผลักดันให้จงั หวัดเชียงรายก้าวไป
สูก่ ารเป็น “นครแห่งชา”ระดับโลก

บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป เปิดโครงการ “Ichitan Road to University” สนับสนุนเด็กและ
เยาวชนไทยที่กำ�ลังเตรียมพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ขนทัพ 10 ติวเตอร์ชื่อดัง
จากสถาบันกวดวิชาชัน้ นำ�ในเมืองไทย เปิดคอร์สติวเข้มเทคนิคพิชติ ข้อสอบ ในระบบ
ทีแคส หรือ TCAS (Thai university Central Admission System) พร้อม
เคล็ดลับเพื่อรับมือความกดดันในช่วงเวลาสอบสำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6
ใน 8 จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป ส่ง “อิชิตัน แฮปปี้” ชาเขียวรสผลไม้ สร้างสีสันความแปลกใหม่
ให้กบั ตลาดชาพร้อมดืม่ ชูจดุ ขาย 3 รสผลไม้ที่ใหม่ สดชืน่ ชาเขียวรสส้มคาลาแมนซี่
ชาเขียวรสทับทิม และชาเขียวรสทรอปิคอล พันช์ ผสานประโยชน์ 2 ต่อจากชาเขียว
กับวิตามินและความสดชืน่ จากผลไม้ ในขวดรูปลักษณ์สดใส และเพิม่ ความสุขสุดฟิน
กับสามีแห่งความแฮปปี้ “ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ” พรีเซนเตอร์ดาราหนุ่มสุดฮ็อต
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

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

งบการเงินรวม
ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559*

รายได้รวม

5,216.2

5,719.0

5,361.8

ค่าใช้จ่ายรวม

5,144.6

5,284.9

4,936.9

43.8

315.1

368.5

สินทรัพย์รวม

8,176.8

8,626.3

8,626.9

หนี้สินรวม

2,291.3

2,570.1

2,875.6

ส่วนของผู้ถือหุ้น

5,885.5

6,056.2

5,751.3

จำ�นวนหุ้นชำ�ระแล้ว ณ สิ้นสุดปี

1,300.0

1,300.0

1,300.0

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

0.03

0.24

0.28

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

4.5

4.7

4.4

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท)

65.0

195.0

325.0

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)

166.7

61.9

88.2

อัตราการทำ�กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และ
ค่าเสื่อมราคา (EBITDA)

11.4

15.4

17.2

อัตราการทำ�กำ�ไรสุทธิ

0.8

5.5

7.0

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

0.7

5.3

6.3

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

0.5

3.7

4.2

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.4

0.4

0.5

งบกำ�ไรขาดทุนขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย:ร้อยละ)

หมายเหตุ : * ปี 2559 จาก “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย”
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) (บริษทั ฯ ) มีแผนงานและกลยุทธ์ทเ่ี พิม่ ศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจเครือ่ งดืม่
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้ครบทุกด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้า
และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างความแตกต่างและมีจุดขายที่ชัดเจนตอบสนองผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้านผลการดำ�เนินงานในปี 2561 มีรายได้รวม 5,216.2 ล้านบาทและมีก�ำ ไรสุทธิ 43.8 ล้านบาท และจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีการปรับกลยุทธ์โดยให้
ความสำ�คัญกับการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศมากขึน้ ส่งผลให้ยอดส่งออกเติบโตขึน้ กว่าร้อยละ 32.5 ของรายได้รวมในปีทผ่ี า่ นมา ในขณะที่“อิชติ นั
อินโดนีเซีย”ได้เน้นกิจกรรมการตลาดและออกสินค้าใหม่ เช่น รสชาติ “Thai Milk Tea: ชานมไทย” ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับทีด่ โี ดยได้วางขายในร้านสะดวกซือ้
รายใหญ่ 2 ราย ในประเทศอินโดนีเซีย และอีกไม่นาน บริษัทฯ จะนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมทั้งมีแผนการทำ�ตลาดในต่างประเทศอย่างเข้มข้นเพื่อเร่ง
ศักยภาพในการทำ�รายได้ ในประเทศกลุ่ม CLMV เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกันกับการเริ่มผลักดันธุรกิจรับจ้างผลิตหรือ OEM มากขึ้นในปีที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่า OEM จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของธุรกิจที่มีการเติบโตที่ดีในแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ
สำ�หรับตลาดในประเทศ ปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัวสินค้าใหม่กลุ่ม “ชาพรีเมี่ยม” เช่น ชาเขียวพร้อมดื่มตรา “ชิซึโอกะ : Shizuoka” โดย
นำ�เสนอ 2 รสชาติ คือ รสต้นตำ�รับ (ไม่มีน้ำ�ตาล) และ รสหวานน้อย (Mildly Sweet) มีจุดเด่นในการใช้ ใบชานำ�เข้า100% จากเมืองชิซึโอกะ
ประเทศญี่ปุ่น คัดเลือกเฉพาะใบชาต้นฤดูกาล (First Flush) และพัฒนาสูตรโดยเซนเซ ซาโตรุ ฟูจิโมโต ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชา (Tea Master)
คนสำ�คัญของเมืองชิซึโอกะ โดยชาเขียวพร้อมดื่ม “ชิซึโอกะ : Shizuoka” เป็นเครื่องดื่มชนิดแรกและชนิดเดียวที่ได้รับตราสัญลักษณ์ประจำ�เมือง
(Fujipi) และการรับรองเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการจากสมาคมเพือ่ การส่งออกชา เมืองชิซโึ อกะ ประเทศญีป่ นุ่ จำ�หน่ายขนาด บรรจุ 440 มิลลิลติ ร
ในราคา 30 บาท นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ออกสินค้าใหม่ “อิชิตัน แฮปปี้” ชาเขียวรสผลไม้สร้างสีสันกระตุ้นความสดใหม่ของ ตลาดชาพร้อมดื่ม
ชูจุดขาย 3 รสผลไม้ ชาเขียวรสส้มคาลาแมนซี่ ชาเขียวรสทับทิม และชาเขียวรสทรอปิคอล พันช์ ผสานประโยชน์จากชาเขียวกับวิตามินและ
ความสดชื่นจากผลไม้ จำ�หน่ายขนาดบรรจุ 420 มิลลิลิตร ราคา 20 บาท รวมทั้งมีการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือก
ให้กับผู้บริโภค เช่น สินค้ากลุ่ม “ไม่มีน้ำ�ตาล” ขณะที่สินค้า “อิชิตัน ชิวชิว” ชาผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว ยังมีการเติบโตที่ดี และสินค้า “เย็นเย็น โดย อิชิตัน”
ยังคงเป็นตัวหลักในการเจาะกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มชาสมุนไพร
คณะกรรมการบริษทั ได้ ให้ความสำ�คัญการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละการดำ�เนินธุรกิจบนพืน้ ฐานความยัง่ ยืนทีค่ �ำ นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 2 ปีซ้อน ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุด
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับผลการประเมินโครงการAGM “100 คะแนนเต็ม” เป็นปีแรกจาก โครงการประเมิน
คุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 (AGM) และหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ชื่อย่อ “ ICHI” ติด 1 ใน 31 หลักทรัพย์ที่เข้าดัชนีใหม่
SET CLMV Exposure Index หรือ ดัชนี CLMV ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนบริษัทฯ คือ 1 ใน 59 องค์กร
ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจากทัว่ ประเทศให้ได้รบั รางวัล“สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน”ประจำ�ปีพ.ศ.2561พร้อมส่งเสริม
นโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวของภาครัฐโดยติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Roof) สร้างพลังงานสะอาด
ทดแทน ในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ตามแนวคิด ลด ทดแทน บำ�บัด และนำ�พลังงานกลับมาใช้ ใหม่ ซึ่งบริษัทฯ
ได้รับ 2 รางวัลคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 และรางวัลเกียรติยศองค์กรลดก๊าซเรือนกระจก
พร้อมมุ่งพัฒนา โรงงาน “อิชิตัน กรีน แฟคทอรี” ให้เป็นโรงงานต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการติดตั้งระบบ
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Roof) สร้างพลังงานสะอาดทดแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ยื่นเข้าร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว (Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และได้ยน่ื เพือ่ ขอรับรองในปี 2561
ผมในนามของ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า
พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการร่วมสร้าง
ความสำ�เร็จ และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในแนวทางการพัฒนาของบริษัทฯ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโต
อย่างยั่งยืนในระดับสากลของ “ อิชิตัน กรุ๊ป” ต่อไป

นาย ตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
31 ธันวาคม 2561

รายงานประจำ�ปี 2561

คณะกรรมการบริษัท

นายตัน ภาสกรนที

นางอิง ภาสกรนที

ประธานกรรมการบริษัท

นายธิติ จิรนนท์กาล
กรรมการบริษัท

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวอารยา พานิชายุนนท์
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กรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน/กรรมการธรรมาภิบาล

นายธนพันธุ์ คงนันทะ

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

นางสาวจินดา

สงรอด

เลขานุการบริษัท

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร

นายตัน ภาสกรนที

ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้อำ�นวยการ

นายปรีชา อัจฉรานนท์
กรรมการบริหาร

นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

นางอิง ภาสกรนที

กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ

นายธนพันธุ์

คงนันทะ

กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานช่องทางการจัดจำ�หน่าย

นายสุมล โฮ้บ�ำ เพ็ญ

ผู้จัดการตรวจสอบภายใน

นายธิติ จิรนนท์กาล
กรรมการบริหาร

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน

นางสาววิมลวรรณ แซ่เล้า

รองผู้อำ�นวยการส่วนบัญชี (สมุห์บัญชี)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

นายธิติ จิรนนท์กาล อายุ 57 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 45 ปี
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานช่องทางการจัดจำ�หน่าย
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :

3 กรกฎาคม 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
1) DAP รุน่ ที่ 106/2013 2) RCL รุน่ ที่ 5/2016
3) BMT รุน่ ที่ 4/2017
- สถาบันอื่น : ไม่มี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.48

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

2537 - 2554 กรรมการ /
ที่ปรึกษาโรงงาน

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 2.69

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

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

บริษัทจำ�กัด
ดูเพิ่ม “รายละเอียดการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น”

2550 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ธุรกิจเครื่องดื่ม

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-

2547 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดพาณิชย์

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

หมายเหตุ : ในปี 2560 นาย เอวี่ย จิ้น โช ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
นายธิติ จิรนนท์กาล และได้ยื่นเอกสารถึงสำ�นักงาน ก.ล.ต.
และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทจำ�กัด
-ไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-
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รายงานประจำ�ปี 2561

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ อายุ 53 ปี
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานโรงงาน
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :

3 กรกฎาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต 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 43 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) BMT รุ่นที่ 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

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

2540 - 2541 ผู้จัดการโครงการ บริษัท แดรี่ พลัส จำ�กัด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

2532 - 2540 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัทจำ�กัด
ดูเพิ่ม “รายละเอียดการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น”

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทจำ�กัด
-ไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
อายุ 68 ปี

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
อายุ 59 ปี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :

3 กรกฎาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา
- การศึกษาบัณฑิต มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
1) DAP รุ่นที่ 106/2013
2) AACP รุ่นที่ 16/2014
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
2550 - 2555 ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กอง
บัญชาการกองทัพอากาศ จำ�กัด

2548 - 2549 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ
ประจำ�ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
2545 - 2548 รองเจ้ากรมสวัสดิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
2543 - 2545 เสนาธิการกรม
สวัสดิการ

กรมสวัสดิการทหารอากาศ

2537 - 2540 ผู้อำ�นวยการกอง
การร้านค้า

กรมสวัสดิการทหารอากาศ

3 กรกฎาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา
- นิติศาสตร์บัณฑิต 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 คอลเลคชั่น จำ�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
ดูเพิ่ม “รายละเอียดการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น”

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-
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รายงานประจำ�ปี 2561

นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล อายุ 62 ปี นายปรีชา อัจฉรานนท์ อายุ 56 ปี
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท :

3 กรกฎาคม 2556

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

กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน *
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
1) DAP รุ่นที่ 106/2013
- สถาบันอื่น : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.04
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : ปี 2556 - ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

2554 - 2561 รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงาน
บัญชีและการเงิน

บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

2556 - 2557 กรรมการ

บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

2545 - 2554 ผู้อำ�นวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 5 ปี
ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2552 - 2557 รองกรรมการ
ผู้จัดการ

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี
ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

2550 - 2552 ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท โรงงานสยามบอลล์
สปอร์ต จำ�กัด

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

2545 - 2549 กรรมการบริหาร
และที่ปรึกษา

บริษัท สยามยูนิโซล จำ�กัด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

2544 - 2545 กรรมการบริหาร
และที่ปรึกษา

บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัทจำ�กัด
-ไม่มี-

2542 - 2543 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เค เอ็มโฟม จำ�กัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มีบริษัทจำ�กัด
-ไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
-ไม่มี-
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หมายเหตุ : นายปรีชา อัจฉรานนท์
*ลาออกจากตำ�แหน่ง “รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน”
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ อายุ 53 ปี
เลขานุการบริษทั */เลขานุการคณะกรรมการบริหาร /
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง /
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน /
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน บัญชีและการเงิน (CFO)**
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
1) DAP รุ่นที่ 106/2013
2) RCL รุ่นที่ 5 /2016
3) BMT รุ่นที่ 4/2017
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:
หลักสูตรอบรมด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 : หลักสูตร P01และ S04-S05
P01 : CSR for Corporate Sustainability
S04 : Sustainability Risk and Materiality Analysis
S05 : CSR Evaluation and Data Management
- สถาบันอื่น : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
1) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 30
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.11
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2545 - 2554 รองผู้อำ�นวยการฝ่าย บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
บัญชีและการเงิน
2556 - 2561 เลขานุการบริษัท
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
2554 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
สายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวจินดา สงรอด อายุ 38 ปี
เลขานุการบริษทั * / ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
1) CSP รุ่นที่ 87/2018
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) :
1) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2561
- สถาบันอื่น : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.015

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2548 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการ
สำ�นักกรรมการ
ผู้จัดการ

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

หมายเหตุ : นางสาวจินดา สงรอด
* ได้รบั การแต่งตัง้ เป็น “เลขานุการบริษทั ” เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ : นาย อภิชาติ สุขจิรวัฒน์
* ลาออกจากตำ�แหน่ง “เลขานุการบริษทั ” เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
** ได้รบั การแต่งตัง้ เป็น “รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน”
เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
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รายงานประจำ�ปี 2561

นายสุมล โฮ้บ�ำ เพ็ญ อายุ 41 ปี

นางสาววิมลวรรณ แซ่เล้า อายุ 43 ปี

ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน

รองผูอ้ �ำ นวยการส่วนบัญชี (สมุหบ์ ญ
ั ชี)

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
- ปริญญาโท สาขาการกำ�กับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5) การบริหารความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน และขั้น Advance รุ่นที่ 2/61
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
6) การจัดทำ�กระดาษทำ�การเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นใน
องค์กร รุ่นที่ 3/61 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประวัติการฝึกอบรม
- สถาบันอื่น :
1) เจาะลึก TFRS15 หลักการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้
2) มาตรฐาน 6 ฉบับ ที่กระทบกับงบการเงิน ประเด็นที่นักบัญชี
ต้องทราบ

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
ตรวจสอบภายใน

บริษัท เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริ่ง
เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

2543 – 2549 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

สนง. ดร. วิรัช แอนด์
แอสโซซิเอท

16

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
2544 –2554 ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำ�กัด

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
โดย กรรมการ / กรรมการบริหาร/ ผู้บริหารระดับสูง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และแจ้งต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบ www.sec.or.th รวมถึงส่งข้อมูลตามแบบรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) หากมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมทำ�สรุป และนำ�เสนอแจ้ง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการของบริษัทฯ
หุ้นสามัญ (หุ้น)
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค.
2560
360,639,600

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี (หุ้น)

หมายเหตุ

-

ประธานกรรมการบริษัท

1.

นายตัน ภาสกรนที

ณ 31 ธ.ค.
2561
360,639,600

2.

นางอิง ภาสกรนที

60,000,000

60,000,000

-

กรรมการบริษัท

3.

นายธิติ จิรนนท์กาล

35,000,000

35,000,000

-

กรรมการบริษัท

4.

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

7,277,400

7,277,400

-

กรรมการบริษัท

5.

นายธนพันธุ์ คงนันทะ

6,200,000

6,200,000

-

กรรมการบริษัท

6.

นางสาวอารยา พานิชายุนนท์

926,600

926,600

-

กรรมการบริษัท

7.

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์

-

-

-

กรรมการอิสระ

8.

นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล

-

-

-

กรรมการอิสระ

9.

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

-

-

-

กรรมการอิสระ

รายงานการถือหลักทรัพย์กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
หุ้นสามัญ (หุ้น)
ลำ�ดับ

รายชื่อ

ณ 31 ธ.ค.
2560
360,639,600

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี (หุ้น)

หมายเหตุ

-

ประธานกรรมการบริหาร

1.

นายตัน ภาสกรนที

ณ 31 ธ.ค.
2561
360,639,600

2.

นางอิง ภาสกรนที

60,000,000

60,000,000

-

กรรมการบริหาร

3.

นายธิติ จิรนนท์กาล

35,000,000

35,000,000

-

กรรมการบริหาร

4.

นายธนพันธุ์ คงนันทะ

6,200,000

6,200,000

-

กรรมการบริหาร

5.

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

7,277,400

7,277,400

-

กรรมการบริหาร

6.

นายปรีชา อัจฉรานนท์

500,000

500,000

-

กรรมการบริหาร

7.

นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์

1,370,200

1,370,200

-

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน
(CFO)
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รายงานประจำ�ปี 2561

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมา

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท ไม่ตัน จำ�กัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500
ล้านบาท บริษัทฯ ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้จำ�หน่ายเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล ภายใต้ชื่อทางการค้า อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2554
และ วางจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มครั้งแรก ภายใต้ชื่อทางการค้า อิชิตัน กรีนที ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2554 เครื่องดื่มน้ำ�สมุนไพร
จับเลี้ยง ภายใต้ชื่อทางการค้า เย็นเย็น โดยอิชิตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำ�ลังการผลิต 7 สายการผลิตขวดแบบบรรจุ
เย็น และ 2 สายการผลิตกล่อง ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯมีทนุ จดทะเบียน 1,300 ล้านบาท และมีทนุ ชำ�ระแล้ว 1,300 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1,300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม
“อิชิตัน กรีนที” “ชิซึโอกะ กรีนที” เครื่องดื่มสมุนไพร “เย็นเย็น โดยอิชิตัน” เครื่องดื่มชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าว “อิชิตัน ชิวชิว” เครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้
ไม่อดั ลมและเยลลี่ “ไบเล่” และเครือ่ งดืม่ ชูก�ำ ลังรูปแบบใหม่ “T247” ภายใต้บรรจุภณ
ั ฑ์ ทีท่ นั สมัย ผลิตโดยเทคโนโลยีการผลิต “บรรจุเย็นแบบปลอดเชือ้ ”
ที่คงคุณค่าสารอาหารตามธรรมชาติของเครื่องดื่มได้ดีกว่าระบบเดิมถึง 5 เท่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลาสติกถึง 36% เมื่อ
เทียบกับการผลิตด้วยเทคโนโลยีบรรจุร้อน ลดภาระการย่อยสลายของธรรมชาติซึ่งบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้ได้
มาตรฐานการผลิตและความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิตสูงสุด

สำ�หรับกลยุทธ์หลักทางการตลาดขององค์กร มี 4 แนวทางคือ

• องค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญ กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมมุ่งเน้นการส่งมอบเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูงและดีต่อสุขภาพไปยัง
กลุ่มผู้บริโภคในประเทศทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเดิม หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศด้วยซึ่ง
เมื่อผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับก็จะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
ในแถบเอเชีย
• การส่งเสริมคุณค่าของแบรนด์
บริษัทฯ มีจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจน โดดเด่น แข็งแรง เช่น “อิชิตัน กรีนที” มีจุดยืนคือ ชาที่ใส่ใจคุณเป็นที่ 1 เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการผลิต
ชาพร้อมดื่ม หรือ “เย็น เย็น โดยอิชิตัน” มีจุดยืน เรื่องสู้ร้อน สู้เผ็ด โดยถ่ายทอดเพื่อแสดงตัวตนผ่านนวัตกรรมในตัวสินค้าที่จะออก
สู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในปี 2562 พร้อมทั้ง การสื่อสารผ่านกิจกรรมทางการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
• มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ทุกกลุม่ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ จะให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมสุขภาพผูบ้ ริโภคทีด่ ี ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจเริม่ จากการคัดสรรวัตถุดบิ
ที่มีคุณภาพ ตลอดจนกรรมวิธี ในการผลิตที่พิถีพิถันและบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัย โดยมากทุกผลิตภัณฑ์จะมีการพัฒนาคิดค้น
ปรับลดปริมาณความหวานให้อยู่ ในระดับที่ผ่านมาตรฐานให้ ได้รับ “โลโก้ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” จากกระทรวงสาธารณะสุขแต่ยังคง
รสชาติที่เป็นธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์ และ เป็นนวัตกรรม ของ “อิชิตัน” พร้อมทั้งแสดงส่วนประกอบในเครื่องดื่มและคุณค่าทาง
อาหารที่ชัดเจนบนฉลากบรรจุภัณฑ์
• สร้างประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภค
ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผน ที่จะจัดเก็บ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้บริโภคเป็นรายบุคคลเพื่อให้รู้ลึกถึงความต้องการพฤติกรรม
ของผู้บริโภคเพื่อที่จะได้จัดสรรโปรแกรมทางการตลาดที่เหมาะสมและโดนใจผู้บริโภค และลูกค้าแต่ละกลุ่ม อันจะก่อให้เกิดประสบการณ์
ร่วมกับทุกแบรนด์ของบริษัทฯ และ ความจดจำ�ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์ของบริษัทฯและ
ผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กำ�ลังการผลิตรวมของบริษัทฯ เป็นดังนี้
• กำ�ลังสายการผลิตขวดรวม 7 สายการผลิต หรือคิดเป็น 1,500 ล้านขวด/ปี (หรือเทียบเท่า 630 ล้านลิตร/ปี)
• กำ�ลังสายการผลิตกล่องยูเอชทีรวม 2 สายการผลิต หรือคิดเป็น 200 ล้านกล่อง/ปี (หรือเทียบเท่า
60 ล้านลิตร/ปี)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
บริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ “ บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำ�กัด ” ด้วยทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายสินค้า ประเภทเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศโดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9
บริษัทร่วม
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 บริษัทฯได้เข้าทำ�สัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท พีที อาทรี่ แปซิฟิค (“AP”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย(“PTI”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ในประเทศอินโดนีเซีย และ
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่มภายใต้แบรนด์ “อิชิตัน” ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯและ AP จะเข้าลงทุนในกิจการ
ร่วมค้าในอัตราส่วนที่เท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำ�หน่ายได้ทั้งหมดของกิจการร่วมค้า) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำ�นวนรวม
200,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 575 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายชำ�ระเงินทุนจัดตั้งบริษัทงวดแรกในอัตราร้อยละ 50 ของ ทุนที่เรียก
ชำ�ระแล้วเป็นจำ�นวนเงิน 50,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่า 135.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 “PTI” จึงกลายเป็นกิจการที่
ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ
ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 บริษัทฯได้รับจดหมายจากการร่วมค้าเรียกให้ชำ�ระเงินทุนจัดตั้งบริษัทเพิ่มอีกเป็นจำ�นวนเงิน 60,000
ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่า 158.7 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯได้จ่ายชำ�ระเงินทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่
17 มกราคม 2561 และการร่วมค้าได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
(รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

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)

50%
บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย
ทุนจดทะเบียน 400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
(บริษัทร่วม)
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เดือน/ปี
ปี 2553
กันยายน
พฤศจิกายน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
- ก่อตั้งบริษัท ไม่ตัน จำ�กัด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจำ�นวน 5.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น
- เข้าทำ�สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ. พระนครศรีอยุธยา พื้นที่รวม
75-3-80 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงาน
- ยื่นขอบัตรส่งเสริมการลงทุน และดำ�เนินขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ

ปี 2554
มีนาคม

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600.0 ล้านบาท แบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 6.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

เมษายน

- ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1496(2)/2554

กันยายน

- โรงงานเริ่มทดสอบกระบวนการผลิตครั้งแรกด้วยกำ�ลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด และ 1 สาย
การผลิตกล่อง

ตุลาคม

- เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จา่ ยจากมหาอุทกภัยรวม 1,180.6 ล้านบาท
ในขณะที่มีรายได้ที่รับรู้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยส่วนแรก จำ�นวน 600.0 ล้านบาท ทำ�ให้
บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจากมหาอุทกภัยที่รับรู้ ในปี 2554 จำ�นวน 580.6 ล้านบาทในปีถัดไปบริษัทฯ
ได้รับเงินชดเชยทั้งหมดจากบริษัทประกันภัย ทำ�ให้ต้องรับรู้เป็นรายได้ส่วนที่เหลือในปี 2555 เพิ่มอีก
จำ�นวน 518.8 ล้านบาท
(สุทธิจากรายการขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายอาคารและอุปกรณ์ในปี 2555 จำ�นวน 50.5 ล้านบาท)

พฤศจิกายน
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- เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2555
มีนาคม-เมษายน

- โรงงานเริม่ ดำ�เนินการผลิตด้วยกำ�ลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด (มี.ค.) และ 1 สายการผลิตกล่อง (เม.ย.)

กรกฎาคม

- เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตกล่อง รวมเป็น 2 สายการผลิตกล่อง

กันยายน

- เพิม่ กำ�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

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 มีมติอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด และ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนเป็น 1,300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1,300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น

กันยายน

- ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 5175 (2)/2556 ตามมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ตามบัตรส่งเสริม (เดิม) เลขที่ 1496 (2) /2554

ปี 2557
เมษายน
พฤษภาคม
สิงหาคม

- 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
กุมภาพันธ์

- เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ” บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำ�กัด” ด้วย
ทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท (ชำ�ระเต็มจำ�นวน)โดย บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ

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

- เริ่มเดินสายการผลิตเครื่องที่ 7
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ปี 2561
เมษายน

- เปิดตัวเครือ่ งดืม่ ชิซโึ อกะ กรีนที ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์แรกในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโดยสมาคมผูส้ ง่ ออกชา
จังหวัดชิซโึ อกะ ประเทศญีป่ นุ่ อย่างเป็นทางการ

ตุลาคม

- เปิดตัวเครือ่ งดืม่ “อิชติ นั แฮปปี”้ ชาเขียวรสผลไม้ผลิตจากชาเขียวคุณภาพดีทใ่ี ห้ทง้ั ความสดชืน่ และมีคณ
ุ สมบัติ
ต้านอนุมลู อิสระ รสน้�ำ ผลไม้ 3 รสชาติ ที่ ได้แก่ ชาเขียวผสมน้�ำ ทับทิมซึง่ มีสารต้านอนุมลู อิสระสูง ชาเขียวผสม
น้�ำ ส้มคาลาแมนซีท่ อ่ี ดุ มไปด้วยวิตามินซ และรสทรอปิคอล พันช์ทอ่ี ดุ มด้วยวิตามินซีจากผลไม้หลากชนิดทีช่ ว่ ย
เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันสุขภาพมี ขนาดบรรจุ 420 มล.

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีทั้งหมด 7 สายผลิตภัณฑ์ อยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์
แบบขวด กล่องยูเอชที และถุงเยลลี่

1. เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที เป็นเครื่องดื่มชาเขียวที่มุ่งเน้นในคุณภาพของวัตถุดิบ มีทั้งหมด 7 รสชาติ ได้แก่
(1) รสต้นตำ�รับผสมดอกชา (2) รสน้ำ�ผึ้งผสมมะนาว (3) รสจมูกข้าวญี่ปุ่น (4) สูตรไม่มีน้ำ�ตาลผสมมัทฉะ (5) รสเบอร์รี่เบอร์รี่
(6) อู่หลง สูตรไม่มีน้ำ�ตาล และ (7) รสลิ้นจี่
2. เครื่องดื่มสมุนไพร ภายใต้ชื่อการค้า เย็นเย็น โดยอิชิตัน มีทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่ (1) ชาเขียวสมุนไพรผสม น้ำ�จับเลี้ยง
(2) เก๊กฮวยผสมน้ำ�ผึ้ง และ (3) เย็นเย็นโกลด์
3. เครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้ และ เยลลี่ ภายใต้ชื่อการค้า ไบเล่ มีทั้งหมด 2 รสชาติ ได้แก่ (1) น้ำ�ส้ม (2) น้ำ�องุ่นแดง
4. เครื่องดื่มชาเขียววุ้นมะพร้าว พร้อมดื่ม อิชิตัน ชิวชิว เป็นเครื่องดื่มชาเขียวที่มุ่งเน้นความอร่อยและเคี้ยวสนุก มีทั้งหมด 2 รสชาติ
ได้แก่ (1) องุ่น (2) สตรอว์เบอร์รี่
5. เครื่องดื่มชาดำ�พร้อมดื่มมีทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่ (1) รสเลมอน (2)รสมัลเบอร์รี่ (3) รสแอปเปิ้ล
6. เครื่องดื่มชูกำ�ลัง “T247” 2 รสชาติ ได้แก่ (1) สูตรโสมและน้ำ�ผึ้ง (2) สูตรคอลลาเจนและซิงค์
7. เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม ชิซึโอกะ กรีนที เป็นผลิตภัณฑ์แรกในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนโดยสมาคมผู้ส่งออกชา จังหวัด
ชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการ มีทั้งหมด 2 รสชาติ ได้แก่ (1) สูตรไม่มีน้ำ�ตาล (2) สูตรหวานน้อย

บริษัทฯ ได้จำ�หน่ายสินค้าผ่านตัวแทนผู้จัดจำ�หน่าย 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด (DKSH) (2) บริษัท บุญรอด
เอเชีย จำ�กัด และ (3) บริษัท ไอแอมกรีนที จำ�กัด (IGT) ซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าของช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ทับซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายของ DKSH และบุญรอดเอเชีย บริษัท ไอแอม กรีนที
จำ�กัด (IGT) มี คุณธัญธิตา ภาสกรนที (พี่สาวของคุณตัน ภาสกรนที)เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 75% (อีก 25% ถือหุ้นโดยกลุ่ม
ตระกูลไตรพฤกษ์ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดจำ�หน่ายเครื่องดื่มของอิชิตันในช่องทาง
ประเภทร้านค้าแบบดั้งเดิม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 22 รสชาติ ภายใต้ขนาดบรรจุภัณฑ์ 10 ประเภท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง ดังนี้
บรรจุภัณฑ์
ราคา (หน่วย : บาท)

ถุง
กล่อง
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
150 g 300 ml 280 ml 280 ml 290 ml 315 ml 400 ml 410-420 ml 440 ml 555 ml 600 ml
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เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม

10-12
✓

10
✓

15

12/13

10

15

✓

เครื่องดื่มสมุนไพร

✓
✓

เครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้

22

20

✓

เครื่องดื่มชาดำ�พร้อมดื่ม

เครื่องดื่มชูกำ�ลัง

30
✓

✓

เครื่องดื่มชาเขียววุ้นมะพร้าว

เยลลี่ผลไม้

20
✓

✓
✓

✓

✓

25
✓

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้สำ�หรับปี 2559 ถึงปี 2561 สรุปได้ดังนี้
โครงสร้างรายได้

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

5,204.0

99.8

5,687.5

99.4

5,338.3

99.6

รายได้อื่น

12.2

0.2

31.5

0.6

23.5

0.4

รายได้รวม

5,216.2

100.0

5,719.0

100.0

5,361.8

100.0

รายได้จากการขายสุทธิ

ส่วนแบ่งตลาด*

29.8%

32.8%

40.4%

จำ�นวนรสชาติ

22 รสชาติ

21 รสชาติ

24 รสชาติ

ปี 2560

ปี 2559

*ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen ข้อมูลเดือน มกราคม 2562

โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลัก
โครงสร้างรายได้

ปี 2561
ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม

5,052.2

97.1

5,458.9

96.0

5,122.7

96.0

กลุ่มเครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้และอื่นๆ

151.8

2.9

228.6

4.0

215.6

4.0

5,204.0

100.0

5,687.5

100.0

5,338.3

100.0

รวม

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม โดยคิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 97.1 ของรายได้รวม
สำ�หรับปี 2561 (เป็นเครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้ ไม่อัดลมร้อยละ 1.2 และเครื่องดื่มชูกำ�ลังร้อยละ 1.7) ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมจึงเน้นข้อมูลตลาด
เครื่องดื่มชาพร้อมดื่มเป็นหลัก
ในปี 2561 ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม (Ready to Drink Tea) มีมูลค่ารวม 11,892 ล้านบาท ชะลอตัวลดลงร้อยละ 10.2 ทั้งนี้ เป็น
ผลจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง สภาวะเศรษฐกิจ และ การปรับขึ้นราคาสินค้าบางกลุ่มของบริษัทฯเนื่องจาก มีต้นทุนภาษีสรรพสามิต ใน
ส่วนของชาเขียวในช่วงปลายปี ส่วนแบ่งตลาดกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มภายในประเทศของปี 2561 ได้แก่ อิชิตันร้อยละ 20.1 เย็น เย็น ร้อยละ 9.7
คู่แข่งหลัก 44.9 และ อื่นๆ ร้อยละ 25.3

ICHITAN
20.1%

Others
25.3%

YenYen
9.7%
คู่แข่งหลัก
44.9%

ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen
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รายงานประจำ�ปี 2561

แนวโน้มการลงทุนและการขยายตลาด

แนวโน้มการบริโภคเครือ
่ งดืม่ ของผูบ้ ริโภคนัน้ ในปัจจุบนั มีผลิตภัณฑ์ให้ผบู้ ริโภคเลือกหลากหลายมากขึน้ เช่น เครือ
่ งดืม่ ผสม วุน้ มะพร้าว
และที่เห็นเด่นชัดคือ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่เน้นเรื่องไม่มีน้ำ�ตาล น้ำ�ตาลน้อย หรือการให้ความหวานจากธรรมชาติ เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบัน
เน้นการดูแลใส่ใจสุขภาพ จึงทำ�ให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เน้นเรื่องดังกล่าว เริ่มได้รับความสนใจ แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มสุขภาพ
ทีเ่ น้นเรือ่ งน้�ำ ตาลน้อย ไม่มนี �ำ้ ตาล หรือให้ความหวานจากธรรมชาติ นัน้ จะเป็นโอกาสทางการตลาดของบริษทั ฯ ทำ�ให้แผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของ อิชิตัน กรุ๊ป ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ได้
มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากเป็นพิเศษตลาดชาพร้อมดื่มก็ยังมีแนวโน้ม
เติบโตต่อไปได้อีก ในอนาคต และสินค้ากลุ่มใหม่ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค เช่น ชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าว ชาเขียวเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ ให้ความสำ�คัญกับ การพัฒนาช่องทางการจำ�หน่ายในประเทศทั้ง ช่องทาง MT (Modern Trade) และ TT
(Traditional Trade) ผ่านคู่ค้าผู้จัดจำ�หน่ายหลักทั้ง 3 ราย โดยมีการตั้งเป้าหมายการเติบโตร่วมกัน กำ�หนดแนวทาง และพัฒนาโปรแกรม
การส่งเสริมการขายเฉพาะในแต่ละช่องทาง แต่ละห้าง เพื่อให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน สำ�หรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการจับ
มือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในประเทศที่เข้าไปทำ�ตลาด เช่น ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว โดยมีการร่วมพัฒนาสินค้า และกิจกรรม
การตลาดที่โดนใจ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และพันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพส่งผลให้สัดส่วนยอดขายส่วนการส่งออก คิดเป็น
สัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5 (ปี 2560 : สัดส่วนร้อยละ 27) บริษัทฯได้มีแผนการร่วมมือกับพันธมิตรในหลาย
ประเทศ เพื่อให้ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบาย และลักษณะการตลาด

1. กลยุทธ์การแข่งขัน
ในปี 2561 เป็นปีที่ตลาดชาพร้อมดื่มได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นการปรับราคาขายจาก นโยบายภาครัฐ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มประเภทน้ำ�พืช ผัก ผลไม้ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนที่แต่เดิมได้รับ
การยกเว้นการจัดเก็บภาษี เช่น ชาเขียวพร้อมดื่ม กาแฟสำ�เร็จรูป รวมถึงการจัดเก็บภาษีความหวานตามปริมาณน้ำ�ตาล ที่ใช้ ในผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ยังคงมีการแข่งขันอย่างรุน แรง และยังได้รับผลกระทบจากภาวะ การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศมีผลให้
ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย ลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่จำ�เป็นลง ซึ่งส่งผลให้ ในปี 2561 ตลาดชาพร้อมดื่มและหลายๆ ตลาด
ไม่เติบโตเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีผลกระทบ ในปี 2561คาดว่าจะไม่ส่งผลลบต่อตลาดในปีต่อไปเนื่องจากตลาดและผู้บริโภคได้ปรับตัว
กับราคาขายที่ปรับขึ้น หากวิเคราะห์รอบด้านจะพบว่าในกลุ่มตลาดชาพร้อมดื่มที่ดูเหมือนไม่เติบโต ยังมีกลุ่มสินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตที่ดี คือ
ตลาดชาพร้อมดื่มพรีเมี่ยม เช่น “ชาเขียวชิซึโอกะ” ที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ ใจสุขภาพ และตลาดชาพร้อมดื่มผสมวุ้นมะพร้าวเช่น “ชิวชิว” ที่เน้น
กลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น ซึ่งบริษัทฯคาดการณ์ว่าตลาดชาพร้อมดื่มจะยังคงมีศักยภาพการเติบโตในปีต่อไป
1) กลยุทธ์บริหารแบรนด์ ให้แข็งแกร่ง
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มที่มีในตลาดปัจจุบันมีความแตกต่างด้านรูปลักษณ์และรสชาติค่อนข้างน้อย ดังนั้น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น การสร้างแบรนด์ ให้มีความแข็งแกร่ง จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างและรักษาฐานลูกค้าไว้ ได้ โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะสร้างตราสินค้า “อิชิตัน” ให้สะท้อน
จุดยืนถึง การเป็นผู้นำ� ผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่ม และได้จัดทำ�แผนการสื่อสารการตลาด โดยใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบ 360 องศา
ถึงกลุ่มผู้บริโภค
2) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นการตอกย้ำ�จุดยืนของแบรนด์สินค้าคุณภาพ บริษัทฯ จึงได้ควบคุมคุณภาพสินค้าทุกห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ กระบวนการผลิตที่มีความพิถีพิถัน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เครื่องดื่มคงคุณค่าความเป็น
ธรรมชาติและคุณภาพดีเมื่อผู้บริโภคเปิดดื่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมวิจัยและพัฒนาที่มี ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรม
เครือ่ งดืม่ ทีม่ คี วามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ซึง่ จะทำ�หน้าที่ในการคิดค้นสูตรใหม่ๆ ทีเ่ หมาะกับความชืน่ ชอบของคนไทยและหลาย
ประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะผูบ้ ริโภคทีเ่ น้นการดูแลสุขภาพ บริษทั ฯจึงผลิตสินค้าเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้เป็นอย่างดี เช่น เครือ่ งดืม่
สมุนไพรสูตรเข้มข้น “ เย็นเย็น โกล์ด” และกลุ่มชาพร้อมดื่มน้ำ�ตาลน้อย และน้ำ�ตาล 0% ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ ใส่ใจถึงรายละเอียดของ
รูปลักษณ์และขนาดบรรจุภัณฑ์ โดยองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์จะต้องทำ�จากวัสดุที่ปลอดภัย และสามารถสร้างความจดจำ�ในผลิตภัณฑ์ได้เป็น
อย่างดีและสะดวกต่อการบริโภค ในขณะที่รูปลักษณ์ของฉลากได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย ในปี 2561 บริษัทฯ
มีนโยบาย เรื่องการให้ขอ้ มูลกับผูบ้ ริโภคอย่างโปร่งใส โดยมีการบอกถึงคุณค่าทางโภชนาการและแคลลอรีอ่ ย่างชัดเจน
บนฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ การตัดสินใจซือ้ ทีง่ า่ ยมากขึน้
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3) การบริหารสินค้าคงคลัง และต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ ในการผลิตคือต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรอุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดิน ซึ่งต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยจะลดลงเมื่อบริษัทฯ มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำ�ระบบการผลิตประเภทปลอดเชื้อชนิดบรรจุเย็น (Cold
Aseptic Filling System) เข้ามาใช้ ในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ โดย (1) การใช้วัสดุ
ที่เบากว่า (2) ระยะเวลาการผลิตที่ต่อเนื่องยาว 120 ชั่วโมงต่อการทำ�ความสะอาด 1 ครั้ง ทำ�ให้การผลิตมีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่เสียเวลา
ในการล้างเครื่องจักร (3) ระบบเครื่องจักรเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ทำ�ให้ประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน และได้ติดตั้งระบบ Automated Storage
& Retrievable System ช่วยในการบริหารคลังสินค้า ซึ่งสามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านแรงงาน ทั้งหมดนี้จะ
สนับสนุนให้การบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างทันท่วงที
4) กลยุทธ์การบริหารช่องทางจัดจำ�หน่าย และการกระจายสินค้า
เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ กระจายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดภาวะสินค้าขาดตลาด บริษัทฯ ได้ควบคุมและติดตาม
สินค้าตัง้ แต่การเคลือ
่ นย้ายสินค้าพร้อมขายออกจากฐานการผลิต และส่งต่อให้ผจู้ ดั จำ�หน่ายตลอดจนการกระจายสินค้าให้รา้ นค้าปลีก นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังมีทมี งานทำ�หน้าทีต่ ดิ ตามผลการขายและระยะเวลาการหมุนของสินค้าในแต่ละพืน้ ที่ เพือ
่ คาดการณ์ปริมาณ การขายและปริมาณการเก็บ
สินค้าที่เหมาะสมในอนาคต รวมถึงกำ�หนดแผนการขายและการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีแผนผลักดัน
ยอดขายในประเทศกลุ่มCLMV ให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน
5) กลยุทธ์การตลาดและการขาย
การพยากรณ์ความต้องการบริโภค : บริษัทฯ คาดการณ์ปริมาณความต้องการบริโภคเครื่องดื่มตามข้อมูลและสถิติ ในอดีต
โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อในแต่ละช่วงเวลา อาทิเช่น ฤดูกาล เทศกาล สภาพการแข่งขัน และภาวะทางเศรษฐกิจ
ในขณะนั ้ น ๆ โดยที ่ ผ ่ า นมาบริ ษ ั ท ฯ พยายามควบคุ ม ระดั บ ความคลาดเคลื ่ อ นของการพยากรณ์ ค วามต้ อ งการบริ โ ภคไว้ ใ ห้ ไ ม่ เ กิ น 10%
โดยการพยากรณ์ความต้องการบริโภคที่ใกล้เคียงความเป็นจริง
การวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย : เนื่องจากธุรกิจเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนของความต้องการบริโภค
ตามฤดูกาล โดยอัตราการบริโภคในช่วงฤดูร้อนจะสูงกว่าในช่วงเดือนอื่นๆ ของปี ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ทันท่วงที บริษัทฯ ได้ ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดทั้งแบบ Above the line (การตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังในวงกว้าง) และ Below
the line (การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) ในช่วงฤดูร้อน และมุ่งเน้นให้ความสำ�คัญกับการให้ส่วนลดทางการค้ากับตัวแทน
จัดจำ�หน่ายในช่วงเดือนทีม่ อี ตั ราการบริโภคต่�ำ โดยบริษทั ฯ ได้วางแผนการตลาดเชิงรุกเพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งการตลาด ประกอบกับเพิม่ การประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของการเป็นแบรนด์ผู้ผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อตอกย้ำ�จุดยืนของ ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีการจัดทำ�การส่งเสริมการขายใน 4 รูป
แบบหลัก คือ การจัดทำ� Sales Promotion กับร้านค้าปลีก, การจัดทำ� Sales Promotion กับตัวแทนจำ�หน่าย, การจัดทำ� Sales Promotion
แบบทั่วประเทศ และการจัด Promotion ทางสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดงบประมาณประจำ�ปีเพื่อให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับ
ยอดขาย
การกำ�หนดราคาและส่วนลดการค้า : เนื่องจากเครื่องดื่มพร้อมดื่มเป็นสินค้าที่มีความผันผวนตามฤดูกาล บริษัทฯ จึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนและทบทวนนโยบายการให้ส่วนลดการค้าให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาดอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่องในขณะ
ที่การกำ�หนดราคาขายไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้มากนัก เนื่องจากสภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มค่อนข้างรุนแรง
6) กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ด้วยการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
บริษัทฯให้ความสำ�คัญกับการเป็นองค์กรคุณภาพ ในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับ สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ด้วยการดำ�เนินธุรกิจที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จนถึงระดับกระบวนการห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ให้ครอบคลุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
พร้อมปลูกจิตสำ�นึกให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทำ�งานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และ จริยธรรม
7) สร้างประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภค
บริษัทฯ มีแนวทางและนโยบาย ในการจัดเก็บ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้บริโภคเป็นรายบุคคลเพื่อให้รู้ลึกถึง ความต้องการ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อที่จะได้นำ�มาวิเคราะห์จัดสรรโปรแกรมทางการตลาดที่เหมาะสมและโดนใจผู้บริโภค และลูกค้าแต่ละกลุ่ม อันจะก่อให้เกิด
ประสบการณ์ร่วมกับทุกแบรนด์ของบริษัทฯ และ ความจดจำ�ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์ของบริษัทฯและ
		
ผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน
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2. ลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลักของ อิชิตัน กรุ๊ป เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำ�งาน ที่มีความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดังนั้น บริษัท ฯ จึงมีแผนการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มตลาดชาพร้อมดื่มและกลุ่ม
ตลาดน้ำ�ผลไม้ และยังได้ดึงจุดเด่นในแต่ผลิตภัณฑ์ออกมาสื่อสารให้กับผู้บริโภคเข้าถึงได้งา่ ยในอนาคต บริษัทฯยังคงไม่หยุดนิ่ง โดยมีแผนใน
การขยายขอบเขตของสินค้า ให้มีความหลากหลายมากขึ้นให้เข้าถึงกับทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และยังคงพัฒนากลุ่มสินค้าใหม่ๆ เพื่อ
นำ�ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มที่ดีต่อสุขภาพ รวมทั้งการสร้างตลาดในต่างประเทศให้เติบโตมีศักยภาพอย่างยั่งยืน
3. ช่องทางการจำ�หน่าย
งบรวม

งบรวม

งบรวม

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ในประเทศ

67.5%

73.0%

98.0%

ต่างประเทศ

32.5%

27.0%

2.0%

รวม

100%

100%

100%

การจำ�หน่าย

บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 67.5 ในประเทศไทยโดยแสดงรายละเอียดรายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.

2.
3.
4.
		

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจำ�หน่ายสินค้าผ่าน 4 ช่องทางหลักๆ คือ
ตัวแทนผู้จัดจำ�หน่ายสินค้า บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นผู้จัดจำ�หน่ายรายหลักของบริษัทฯ คิดเป็น 58.2 %
ของยอดขายปี 2561 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional
Trade) โดยบริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาระยะยาวกับตัวแทนผู้จัดจำ�หน่ายสินค้า และติดตามสถิติจำ�นวนร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ตัวแทนผู้จัด
จำ�หน่ายสามารถเข้าถึง เพื่อบริหารความสามารถการกระจายสินค้าและบริหารส่วนลดการค้า
ตัวแทนผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้า บริษทั ไอแอมกรีนที จำ�กัด คิดเป็น 7.4% ของยอดขายปี 2561 มุง่ เน้นกลุม่ ร้านค้าเครือข่ายซาปัว๊ ร้านอาหาร
ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) รถเงินสด และคู่ค้าที่ตัวแทนผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่น ไม่ครอบคลุม
ตัวแทนผู้จัดจำ�หน่ายสินค้า บริษัท บุญรอดเอเชีย จำ�กัด คิดเป็น 1.9 % ของยอดขายปี 2561 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าร้านค้าเครือข่าย
ยี่ปั๊ว ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) ร้านค้าที่อยู่ ในเครือข่ายของ บริษัท บุญรอดเอเชีย จำ�กัด
ส่งออกไปประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นหลัก คิดเป็น 10.4 % ของยอดขายปี 2561 เช่น ลาว กัมพูชา พม่า
เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้จัดจำ�หน่ายในแต่ละรายมีอาณาเขตการจำ�หน่ายสินค้าและร้านในเครือข่ายหลักที่ไม่ทับซ้อนกัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์

		
ผลิตภัณฑ์ของอิชิตัน กรุ๊ป มาจากโรงงานอิชิตันและการว่าจ้างผู้ผลิตจากภายนอก ซึ่งอิชิตันจะว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกเฉพาะใน
กรณีที่กำ�ลังการผลิตของโรงงานไม่เพียงพอต่อปริมาณการขายที่คาดการณ์ ไว้ หรือกรณีผลิตสินค้าใหม่ที่บริษัท ฯ ต้องการทดลองตลาด
สำ�หรับช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2559 – 2561) สัดส่วนการว่าจ้างผลิตภายนอก ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 อยู่ที่ 3% 8 % และ 3%
ตามลำ�ดับตามลำ�ดับสำ�หรับปี 2561 มีการว่าจ้างการผลิตเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์ ใหม่บางสินค้า
		
ในส่วนของการสรรหาวัตถุดิบหลักที่สำ�คัญ ซึ่งได้แก่ ใบชา น้ำ�ตาลฟรุกโตส น้ำ�ตาลทราย และ น้ำ� เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน บริษัทฯ มี
มาตรการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนนำ�เข้าสู่กระบวนการผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูก การคัดเลือกวัตถุดิบ และการจัดเก็บวัตถุดิบ เพื่อให้
วัตถุดิบที่นำ�ไปใช้ ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสูง นอกจากนี้ สำ�หรับการว่าจ้างผลิตสินค้านั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง Premix
ไปให้ผู้รับจ้างผลิตเพื่อปกป้องสูตรการผลิต และมีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่ผู้ผลิตภายนอกใช้ โดยการระบุ
รายชื่อ Supplier ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คู่ค้าของอิชิตันเอง (Approved Vendor List) และชนิดของวัตถุดิบอย่างชัดเจน
อีกทั้งยังมีการส่งพนักงานของ อิชิตัน กรุ๊ป เข้าไปตรวจสอบรายเดือน เพื่อสอบทานการควบคุมคุณภาพการผลิตของ
ผู้ผลิตภายนอกอีกด้วย
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

		
ใบชาออร์แกนิค : บริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตและกำ�หนดปริมาณการเพาะปลูกใบชาในแต่ละปีโดยได้มีการทำ�สัญญาโดยเฉลี่ยอายุ 1 ปี
กับผู้จัดจำ�หน่ายใบชา ซึ่งเป็นผู้รวบรวมใบชาจากชาวไร่เพื่อลดความเสี่ยงจากการมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังได้ควบคุมคุณภาพของใบชา
โดยมีทีมวิจัยพัฒนาร่วมทำ�หน้าที่กำ�กับขั้นตอนการเพาะปลูกที่ปลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมี หมักใบชา เก็บยอดใบชา อบใบชา เก็บรักษาก่อนส่ง
รวมถึงการติดตามและตรวจสอบถึง กลิ่น รสชาติ น้ำ�หนัก สีสัน เพื่อควบคุมคุณภาพของใบชาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงก่อนนำ�เข้า
สู่กระบวนการผลิต ใบชาพร้อมรอผลิตจะถูกเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของใบชาให้คงที่ ทั้งนี้ ใบชาเป็นวัตถุดิบที่ปลูกง่ายใน
บริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทยซึ่งมีอากาศอบอุ่น-เย็น และยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลน สำ�หรับการจัดซื้อใบชานั้น บริษัทฯ ได้ทำ�
สัญญากับคู่คา้ จำ�นวน 2-3 รายเสมอ โดยใบชาที่ผลิต/จัดหาโดยคู่ค้าแต่ละรายเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ หากคู่ค้ารายใดไม่สามารถ
จัดส่งใบชาให้ได้ก็สามารถซื้อจากคู่คา้ รายอื่นได้ เนื่องจากในการผลิตเครื่องดื่มชาแต่ละประเภท อาทิ เครื่องดื่มชาเขียวหรือชาดำ� ซึ่งตั้งต้นจากใบ
ชาประเภทเดียวกัน แต่ขึ้นอยู่กับการนำ�ใบชามาผ่านกระบวนการผลิต
น้ำ�ตาลฟรุกโตส และน้ำ�ตาลทราย : เป็นวัตถุดิบที่จัดหาได้ง่ายในประเทศไทย และไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสำ�คัญด้านคุณภาพใน
กลุ่มผู้ผลิต ทั้งนี้ ราคาน้ำ�ตาลมีความผันผวนบ้างขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตในแต่ละปีและสอดคล้องกับราคาตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ตามแนวทาง
เน้นสินค้าเพื่อสุขภาพในปี2562 ทำ�ให้มีแนวโน้มที่จะใช้ปริมาณน้ำ�ตาลลดลง
น้ำ� : จัดหาโดยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งผลิตตามคำ�แนะนำ�ขององค์การอนามัยโลกปี 2536 และนำ�มาผ่านกระบวนการ Reverse
Osmosis เพื่อนำ�มาใช้ ในการผลิต
		
บรรจุภัณฑ์ : ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชที ฝา กล่อง และฉลาก บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง โดย
พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของระบบการทำ�งานของผู้ผลิตเป็นสำ�คัญ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จะสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตาม
คุณภาพและเวลาที่กำ�หนดไว้ และมีการสอบทานและติดตามคุณสมบัติของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างสม่ำ�เสมอ
		
ก๊าซธรรมชาติ : บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัทในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยสัญญามีผลบังคับใช้ถึง วันที่ 31
สิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายุได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การพึ่งพิงผู้ผลิตและเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาที่สมเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเลือกซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย อีกทั้งบริษัทฯ
ยังมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูจ้ ดั จำ�หน่ายวัตถุดบิ และทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ไม่มกี ารสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ จากผูจ้ ดั จำ�หน่ายรายใดเกินร้อยละ 30 ของยอดซือ้ รวม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

		
ในปี 2561 ไม่พบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำ�คัญ
		
บริษัทฯและบริษัทย่อย คำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของพนักงาน และบุคคลอื่นๆ ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน
และให้ ค วามสำ � คั ญ ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ให้ มั่ น คงก้ า วหน้ า ควบคู่ กั บ ความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะตอบแทนสั ง คมและชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยยึ ด มั่ น ต่ อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่า จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มจากการ “ให้” และในความเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ของชุมชนและสังคมเพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ การทำ�ให้เกิดความเข้มแข็ง
ของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมคือการร่วมมือและมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการดำ�เนินงานหรือกิจกรรมของบริษทั ฯ เพือ่ พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งตลอดจนฟืน้ ฟูสงั คมวัฒนธรรม ธรรมชาติ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์
ทั้งที่เป็นชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ติดกันหรือใกล้เคียงบริษัทฯ หรือหน่วยงานของบริษัทฯ เสมือนเป็นชุมชนเดียวกัน รวมถึงชุมชนและสังคมที่ตั้ง
อยู่ห่างไกลออกไป (รายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”)
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รายงานประจำ�ปี 2561

การวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม

		
บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบระบบ
การทำ�งานของผู้ขาย การประเมินผู้ขาย และการตรวจสอบสินค้าก่อนการรับเข้ากระบวนการผลิต ในส่วนของกระบวนการผลิตมีการตรวจสอบ
คุณภาพด้วยโดยใช้ Quality plan ซึง่ เป็นเครือ่ งมืออ้างอิงมาตรฐานการสุม่ ตัวอย่างตาม MIL-STD_105E และมีการตรวจคุณภาพสินค้าสำ�เร็จรูป
ทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ ประสาทสัมผัสตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ก่อนการปล่อยสินค้าออกจากโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้น
การรักษาคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำ�ระบบการจัดการเชิงบูรณาการคุณภาพ-สุขลักษณะ-ความปลอดภัยอาหาร ได้แก่ การจัด
ทำ�ระบบ GMP, HACCP, ISO9001:2008, HALAL, ISO14001, ISO17025, ISO50001 และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และได้เปิดเผย
โดยละเอียดใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของบริษัทฯ
		
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ได้พัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำ�เนินงานและนำ�มาเผยแพร่ให้แก่บริษัทฯ และหน่วยงาน
ที่สนใจ โดยมีบริษัทฯ และหน่วยงานที่สนใจขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์” โดยมีแนวคิดปลูกจิตสำ�นึกให้แก่คนในสังคมให้เรียนรู้ถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเคารพธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด กรีนโนเวชัน่ นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ คือผลลัพธ์
จากการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ กิดผลสำ�เร็จอย่างจริงจังและเกิดการเปลีย่ นแปลงทางความคิดการผลิต และกระบวนการ
ทำ�งานไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด หรือการพัฒนาต่อยอดเป้าหมายของนวัตกรรมคือ
การสร้างสรรค์เชิงบวก เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว
นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมนำ�ไปสู่ความเจริญเติบโตที่กา้ วหน้าและความสามารถ
ในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืนของกิจการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตรวมทั้งการฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเช่น
การปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตที่เกิดมูลค่าเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติของนวัตกรรมนั้นคือการที่นวัตกรรมของบริษัทฯ ที่นอกจาก
จะเป็นผลลัพธ์อันเกิดจากการ ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังแล้ว ยังสามารถสร้างความก้าวหน้าเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสุขภาวะอย่างเป็นระบบแก่สังคม มีการคำ�นึงถึงการสร้างคุณค่าและมูลค่าที่สมดุล รวมถึงพิจารณาความต้องการของบริษัทฯ ควบคู่กับ
สังคมที่กลายเป็นการสร้างกระบวนการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นนวัตกรรมอีกด้วย เช่น นวัตกรรมการผลิตเครื่องดื่ม
ที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค โดยลดสัดส่วนความหวานแต่ยังคงรสชาติและคุณภาพที่ดีต่อผู้บริโภค เช่นกลุ่มเครื่องดื่มชาสมุนไพร “ เย็น เย็น” ทุกรสชาติ

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ และ โครงการในอนาคต

		
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำ�ธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับ
สังคมที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความหลากหลายและรองรับ
ความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศกลุ่ม CLMV ต่อไป โดยบริษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่โดยเฉลี่ยปีละ 2-3 กลุ่มสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้น
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการทำ � งานโดยจะนำ � เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เข้ า มาสนั บ สนุ น กระบวนการผลิ ต เพื่ อ ประหยั ด เวลาและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดำ�เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการในอนาคต

		
บริษัทฯตระหนักถึงความสำ�คัญของการผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดีโดยตั้งเป้าหมายให้ได้
ผลตอบแทนสูงเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่เหมาะสมแก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสังคม โดยบริษัทฯมีการกำ�หนดโครงการต่างๆ ที่จะส่งเสริม
การดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน เช่น
เศรษฐกิจ
การตลาด
• การพัฒนาค้นคว้าสินค้าใหม่ที่มาพร้อมนวัตกรรมทั้ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว และ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำ�หรับตลาดใหม่
• เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาดและช่องทางการจัดจำ�หน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV
• เสริมสร้างกำ�ไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
• การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้นำ�มาซึ่งราคาขายปลีกที่แข่งขันได้
• การนำ�เสนอกิจกรรมทางการตลาดที่แปลกใหม่และโดนใจผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นยอดขาย
• การดำ�เนินธุรกิจรับจ้างผลิตOEM (Original Equipment Manufacturing)
• ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มดำ�เนินการเดินสายการผลิตเครื่องจักรตัวใหม่ ที่สามารถใส่ชิ้นเนื้อขนาดใหญ่
		 ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทฯ สามารถผลิตเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ ไม่จำ�กัด
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การวิจัยและพัฒนา
		
บริษัทฯให้ความสำ�คัญกับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เครื่องดื่มรสชาติใหม่พร้อมด้วยคุณภาพออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยมี หน่วยงาน Research and Development (R&D) ของบริษัทฯเองเช่นในปี 2561 เพื่อตอบรับนโยบายสุขภาพเพื่อผู้บริโภคของรัฐบาล
เรื่องปริมาณความหวานในเครื่องดื่มโดยบริษัทฯก็มีวิสัยทัศน์ ในการผลิตเครื่องดื่มที่ดีมีคุณภาพจึงได้คิดค้นวิธีการปรับสูตรเครื่องดื่มเรื่อง
ความหวานและได้ค้นพบนวัตกรรมเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภคที่มีความหวานลดลงโดยยังคงรสชาติและประโยชน์เหมือนเดิมเช่นเครื่อง
ดื่มกลุ่มสมุนไพร “เย็น เย็น” ทุกรสชาติ และอิชิตันหลายรสชาติ พร้อมแต่งตั้ง “คณะทำ�งานการจัดการนวัตกรรม” เพื่อการพัฒนา ให้เกิด
งานนวัตกรรมด้านต่างๆ เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์ ใหม่ การขายและการตลาดใหม่ กระบวนการผลิต เป็นต้น
สังคม
บุคลากร
		
บริษทั ฯ ถือว่าพนักงานของบริษทั ฯ เป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ อย่างยิง่ จึงให้ความสำ�คัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ให้คงไว้ซง่ึ บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็นพืน้ ฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษทั ฯตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น
และคำ�แนะนำ�ของพนักงานผ่านการสำ�รวจความผูกพันของพนักงานประจำ�ปี เพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน สวัสดิการ เพือ่ ให้พนักงาน
มีความผูกพัน และภาคภูมิใจในองค์กรอย่างยัง่ ยืน จำ�นวนพนักงานทัง้ หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีพนักงานทัง้ สิน้ จำ�นวน 346 คน
ตามลำ�ดับ โดยเป็นพนักงานประจำ�ทัง้ หมด
• การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้ก�ำ หนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพือ่ ให้พนักงานรับรูว้ า่ ตนเองสามารถ เลือ่ นตำ�แหน่ง หรือ
สามารถโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมรวมทั้ง
กำ�หนดหลักเกณฑ์การเลื่อนตำ�แหน่ง/ปรับระดับตำ�แหน่งไว้อย่างชัดเจนตามKPI (Key Performance Indicator)
• การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาพนั ก งานจะมุ่ ง เน้ น การฝึ ก อบรมภายในตามแผนการฝึ ก อบรมที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ใช้ทง้ั การฝึกอบรมภายในและภายนอกโดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึง
และสม่ำ�เสมอ และเหมาะสมกับพนักงานแต่ละตำ�แหน่งเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำ�งานของพนักงาน

กิจกรรมเพื่อสังคม
• บริษัทฯ จัดโครงการ “อิชิตัน เอ็กซ์พีเรียนซ์ อะคาเดมี่” (ICHITAN Experience Academy) รวบรวมสุดยอดความรู้ 7 หลักสูตร
ครอบคลุมความรู้ด้านการผลิตเครื่องดื่มที่ทันสมัยซึ่งสอนโดย 7 ผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ
เตรียมความพร้อมนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปี3 กำ�ลังขึ้นปี 4 สาขาที่เกี่ยวข้องในแต่ละคอร์สเท่านั้น
ไม่รับบุคคลทั่วไปสายงานที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทยผ่านการฝึกกับเทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งใน
ภูมิภาค
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• บริษัทฯให้การสนับสนุนโครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award เป็นโครงการที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยได้ริเริ่มขึ้น
เพือ่ ส่งเสริมให้นสิ ติ นักศึกษาได้น�ำ ความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาในห้องเรียนมาลองปรับใช้กบั โจทย์และสถานการณ์ทางการตลาดจริง เป็นการฝึกคิด
วิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อนำ�เสนออย่างสร้างสรรค์ พร้อมฝึกการทำ�งานร่วมกันเป็นทีมก่อนที่จะออกสู่สนามการทำ�งานจริง
โดยมีผู้ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมประกวดเป็นจำ�นวน 455 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

• โครงการ “ชาคืนต้น” จัดขึ้นโดยบริษัทฯตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเกษตรกร ผู้ปลูกชา
ในพื้นที่ดอยพญาไพร อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตใบชารายหลัก
ของอิชิตัน สำ�หรับโครงการชาคืนต้นปีนี้ อิชิตันมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านเกษตรออร์แกนิค โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้ ในท้องที่
มาผ่านกระบวนการเกษตรผสมผสาน ช่วยดูแลรักษาต้นชาให้เติบโตอย่างปลอดสารพิษ พร้อมสร้างองค์ความรู้ ให้ชุมชนรู้จักการสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “อาข่าคิด”

สิ่งแวดล้อม
		
บริษัทฯได้สนองนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Roof) สร้างพลังงานสะอาดทดแทน
ในระบบการผลิตของโรงงาน อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ ตามแนวคิด ลด ทดแทน บำ�บัด และนำ�พลังงานกลับมาใช้ ใหม่ โดยในปี 2560 บริษัทฯ
ได้รับ 2 รางวัลคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green Industry Level 4) และ โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER) โรงงาน อิชิตัน กรีน แฟคทอรี ของบริษัทฯ
มีพื้นที่รวม 76 ไร่ เป็นพื้นที่ผลิตกว่า 30,000 ตรม.ประกอบด้วย 7 สายการผลิตเครื่องดื่มแบบขวด และ 2 สายการผลิตแบบกล่องมีกำ�ลัง
การผลิตสูงสุด 1,500 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่องต่อปี การติดตั้งแผ่นโซลาร์ รูฟ ขนาด 2,544 กิโลวัตต์ (kWp) บนพื้นที่ของหลังคา
โรงงาน ขนาด 25,000 ตรม. สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในการผลิตเครื่องดื่มของอิชิตัน ทดแทนได้ถึงปีละ 3,354 เมกะวัตต์ต่อปี
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 747 ตันต่อปีและสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ถึง
14.4 ล้านบาทต่อปี บริษัทฯ ตั้งใจที่จะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ทุกขวดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็น
สิ่งจำ�เป็นสำ�หรับภาคธุรกิจที่ต้องมีการดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะโลกกำ�ลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อเราทุกคนมากขึ้น
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 4 ท่าน
โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. นางอิง ภาสกรนที
2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
3. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
4. นายธนพันธุ์ คงนันทะ

		
		
		

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทีก่ �ำ หนดบทบาท หน้าที่ ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 และมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001 และ
ISO 14001 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มกี ารประชุมเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายดังกล่าว ทัง้ สิน้ 4 ครัง้ โดยสรุปได้ดงั นี้
• พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงอย่างละเอียดรอบคอบทั้ง
ความเสี่ยงจากภายนอกและความเสี่ยงจากภายในให้ครอบคลุมทุกมิติพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการป้องกัน
• กำ�หนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสีย่ งทัว่ องค์กรให้มคี วามเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และ การดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
ตามสถานการณ์
• ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำ�เนินงาน ของบริษัทฯ เป็นระยะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้บริหารงานโดยพิจารณา
ให้อยูภ่ ายใต้ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้เป็นสำ�คัญ พร้อมแนวทางในการกำ�หนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสีย่ ง ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
อย่างทันท่วงที
• พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบต่อการจัดทำ�ความเสี่ยงองค์กร ประจำ�ปี 2561 โดยกำ�หนดให้สอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ
• พิจารณาให้มีการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแก่ กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานที่
เกี่ยวข้อง
• รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

นางอิง
ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

31

รายงานประจำ�ปี 2561

ปัจจัยและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารของ บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด
(มหาชน) (บริษทั ฯ ) ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารความเสีย่ ง
ในการดำ�เนินธุรกิจในทุกกระบวนการระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ
ทีอ่ าจจะได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ทัง้ ภายในและภายนอก
องค์ ก รโดยการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
เพือ่ ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้
เป็นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และลดผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้
โดยใช้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นโอกาส (Risk Appetite) เพื่อการพัฒนา
และการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ฯ บนหลักการ การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(Corporate Governance Code) และประยุ กต์ ใ ช้ 5 องค์ ป ระกอบ
20 หลักการของกรอบแนวทาง COSO-ERM 2017 : Enterprise Risk
Management (Integrating with Strategy and Performance) นำ�ไป
ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยจั ด ให้ มี โ ครงสร้า งการบริ หารความเสี ่ ย ง มี
3 ระดับ ดังนี้
• ระดับคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ ไ ด้ รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ติดตาม และปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น
และอนาคต รวมถึงการให้ความเห็น เสนอแนะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกลยุทธ์ของธุรกิจ (Top Down)
• ระดับผูบ้ ริหารระดับสูง ให้ค�ำ แนะนำ� กำ�กับดูแล และติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงาน เสนอผลต่อ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
• ระดับหน่วยงาน เป็นตัวแทนผูร้ บั ผิดชอบด้านความเสีย่ งในระดับฝ่าย
บ่งชี้ ประเมิน ทำ�แผน ดำ�เนินการ รายงาน เสนอผลต่อผู้บริหารระดับสูง
เป็นประจำ�ทุกเดือน
		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่พิจารณาและติดตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของ
องค์กรโดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำ�กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรที่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติไปปฏิบัติ เช่น การจัดทำ�คู่มือ
การบริหารความเสีย่ ง การจัดทำ�แผนบริหารความเสีย่ งเชือ่ มโยงกับกลยุทธ์
และเป้าหมายการดำ�เนินงาน การติดตามผลการบริหารความเสีย่ งประจำ�ปี
เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน และมีการติดตาม ประเมินผล
ทบทวนประเด็ น ความเสี่ ย งสำ � คั ญ และแผนรองรั บ ที่ เ หมาะสมเพี ย งพอ
ให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ โดยปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีนัยสำ�คัญแบ่งเป็น 4 ด้านสรุปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
• ความเสีย่ งจากการทีแ่ บรนด์ของอิชติ นั ผูกติดกับคุณตัน ภาสกรนที
การผูกติดแบรนด์อิชิตันเข้ากับ คุณตัน ภาสกรนที ซึ่งเป็นบุคคลมีชื่อเสียง
ในประเทศไทย เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ�และ
เป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นอย่างดีและ ได้มีการวางแผนดำ�เนินการเพื่อ
ส่งเสริมให้แบรนด์ของอิชิตันให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาดที่แสดงถึงการมุ่งเน้นให้ความสำ�คัญ
กับการผลิตสินค้าที่คำ�นึงสุขภาพผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสังคม
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สิ่งแวดล้อม และ การออกสินค้าตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายโดยไม่เน้นผูกติดแบรนด์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งทางฝ่าย
การตลาดของบริษัทฯ ก็ได้ดำ�เนินการลดการเชื่อมโยงภาพคุณตันต่อ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ โดยพยายามลดการให้คณ
ุ ตันแสดงในโฆษณาใหม่ๆ
ของบริษทั ฯ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ใหม่ทต่ี อ้ งการสือ่ สารให้รบั รูว้ า่ เป็นสินค้าจาก
บริษัทฯ ของคุณตัน
• ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน
เนื่องจากธุรกิจเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่เ หมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทยและมีผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่มจำ�นวน
มากในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง
และส่งผลกระทบต่อรายได้และยอดขาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบาย
ในการกำ�หนดราคาที่เหมาะสมและไม่เน้นการตัดราคา โดยจะเน้นการเป็น
ผู้นำ�ในด้านนวัตกรรมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการตลาดรูปแบบใหม่ๆ
รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง สำ�หรับสินค้าในกลุ่มชาเขียวพร้อมดื่ม การสร้างความแตกต่าง
ในผลิตภัณฑ์ในด้าน รสชาติ คุณภาพ และ บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ซึ่งบริษัทฯ ก็มีแผนกลยุทธ์ในการสรรหาแหล่งวัตถุดิบคุณภาพและระบบ
การผลิตระดับมาตรฐานสากลในราคาที่เหมาะสมต่อผู้บริโภคและแข่งขัน
ได้ในธุรกิจเครือ่ งดืม่ เช่น ชาเขียวพร้อมดืม่ พรีเมีย่ มภายใต้ตราสินค้า“ชิซโึ อกะ”
เครือ่ งดืม่ ชาผลไม้ผสมวุน้ มะพร้าวภายใต้ตราสินค้า “ชิว ชิว” เครือ่ งดืม่
สมุนไพรภายใต้ตราสินค้า “เย็นเย็น” และเครือ่ งดืม่ กลุม่ สุขภาพทีไ่ ด้สญ
ั ลักษณ์
“โลโก้ทางเลือกเพือ่ สุขภาพ” เป็นต้น
• ความเสี่ยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ้ งทำ�อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ต้องแข่งขันกับเวลาและการบริหารต้นทุนให้
สามารถตอบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูบ้ ริโภค และสามารถแข่งขัน
ได้ ในตลาด โดยได้แต่งตัง้ คณะทำ�งาน (Stage Gate) เพือ่ พิจารณากลัน่ กรอง
ทบทวนผลิตภัณฑ์ใหม่ และให้ความเห็นทีมงานพัฒนาสินค้าใหม่ (New
Product Development) ตั้งแต่ขั้นแนวคิด จนถึงการพัฒนา ทดสอบและ
นำ�ออกสูต่ ลาดรวมทัง้ กำ�หนดเป็นแนวทางปฏิบตั วิ า่ ทุกครัง้ ก่อนการเปิดตัว
หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษทั ฯ จะทำ�การสำ�รวจพฤติกรรมและความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคโดยสถาบันวิจยั ด้านการตลาดรวมถึงทำ�การทดสอบคุณภาพ
การผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทดสอบรสชาติ พร้อมวิเคราะห์
อัตราผลตอบแทนจากการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ในเชิงพาณิชย์
ในระดับทีค่ วบคุมได้ โดยบริษทั ฯ มีการจัดตัง้ ฝ่ายวิจยั และพัฒนา (Research
and Development) ทีม่ กี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าอย่างสม่�ำ เสมอภายใต้
การบริหารงบประมาณ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ่ ให้ ผูบ้ ริโภค และ
ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่จะประสบความสำ�เร็จในตลาด
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

• การพึ่งพิงผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าหลัก
บริษทั ฯ กระจายสินค้าไปสูก่ ลุม่ ลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกดัง้ เดิม (Traditional Trade) ผ่านตัวแทนผูจ้ ดั จำ�หน่าย
สินค้าหลัก 3 ราย โดยสัญญาจัดจำ�หน่ายมีอายุ 3-5 ปี ได้แก่ บริษัท
ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท ไอแอมกรีนที จำ�กัด และ บริษัท
บุญรอดเอเชีย จำ�กัด ด้วยสัดส่วนการกระจายสินค้าคิดเป็นร้อยละ 58.2
ร้อยละ 7.40 และ ร้อยละ 1.9 (ของยอดขายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ตามลำ�ดับ) และมียอดส่งออกคิดเป็นร้อยละ 10.4
(ของยอดขายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งบริษัทฯ จึงอาจมี
ความเสีย่ งในการพึง่ พิงผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าหลักดังกล่าว โดยการมีผจ้ ู ดั จำ�หน่าย
สินค้าหลัก 3 ราย ถือเป็นแนวทางการกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ
ตามข้อตกลงทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ ในสัญญาการจัดจำ�หน่ายกับทางผูจ้ ดั จำ�หน่าย
สินค้าหลักคือ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด ที่ ให้บริษัทฯ
สามารถเพิม่ ผูจ้ ดั จำ�หน่ายได้อกี 2 รายดังกล่าวข้างต้นเพือ่ เป็นการบริหาร
ความเสีย่ ง อย่างไรก็ตามจากความสัมพันธ์อนั ดีปที ผ่ี า่ นมากับผูจ้ ดั จำ�หน่าย
สินค้าหลัก 3 รายข้างต้นและการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด
บริษทั ฯ มัน่ ใจได้วา่ ผูจ้ ดั จำ�หน่ายหลักดังกล่าวจะต่ออายุสญ
ั ญาจัดจำ�หน่าย
สินค้าให้บริษัทฯ ต่อไป
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
• ความเสี่ยงทางด้านแรงงานและกระบวนการผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พนักงานของบริษัทฯ มีจำ�นวน 346 คนเพื่อ
ป้องกันความเสีย่ งทีเ่ กิดในระบบการผลิตและคุณภาพของสินค้าบริษทั ฯ จึงได้
ลงทุนในเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ“Auto Warehouse”ที่ “โรงงานอิชิตัน”
ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการดำ�เนินการผลิตแบบอัตโนมัติ
ตั้งแต่ต้นสายการผลิตไปจนถึงสต็อกเก็บสินค้าโดยสามารถเดิน เครื่อง
ติดต่อกันได้ถึง 120 ชั่วโมงลดปัญหาการผิดพลาดในการผลิตลดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวสินค้าได้ครอบคลุม
ทุกด้าน ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำ�ลังการผลิต 1,500 ล้านขวด และ 200
ล้านกล่องต่อปี ด้วยนวัตกรรมบรรจุเย็นแบบปลอดเชือ้ (Cold Aseptic Filling
Technology) เป็นเทคโนโลยีระดับมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่
พร้อมทัง้ การนำ�ระบบการบำ�รุงรักษาแบบทวีผล (TPM) มาใช้เพือ่ ให้สามารถ
เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของเครือ่ งจักรให้อยู่ในระดับทีส่ งู ขึน้
สร้างขีดความสามารถในระดับที่มั่นใจว่าสามารถรองรับความต้องการ
ผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยข้อมูลข้างต้นทำ�ให้บริษทั ฯ สามารถควบคุม
และจัดการความเสี่ยง ด้านแรงงานและความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร
ระบบอัตโนมัติ“Auto Warehouse”ได้ ในระดับที่ไม่เป็นสาระสำ�คัญ

• ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการบริโภค
เนือ่ งจากความปลอดภัยในการบริโภคเป็นหนึง่ ในปัจจัยสำ�คัญ ความผิดพลาด
เพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความน่าเชื่อถือของ
ผลิตภัณฑ์ทง้ั หมด ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ความสำ�คัญในการคัดเลือกวัตถุดบิ
และพิถพ
ี ถิ นั ในทุกขัน้ ตอนการผลิต เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคมัน่ ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ มีคณ
ุ ภาพสูงและได้มาตรฐานสากล เช่น GMP, HACCP, ISO9001:2008,
HALAL, ISO14001, ISO17025, ISO50001, FSFC22000 เป็นต้น
ในกระบวนการผลิตทุกชุดจะมีการเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานไว้เพือ่ ตรวจสอบ
เชื้ออย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะจำ�หน่ายออกไปและเก็บป้องกันไว้สำ�หรับ
การอ้างอิง โดยในสินค้า 1 ชุดจะผลิตออกมาเป็นจำ�นวนมากถ้าหากมี
การติดเชือ้ จะต้องติดเชือ้ ทัง้ ชุด ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะส่งออกไปจำ�หน่ายทางแผนก
ประกันคุณภาพ (QA) จะนำ�ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบในห้องแล็บ ( Laboratory)
ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์ และใน
ทางปฏิบัติเครื่องจักรของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นระบบปิดทั้ง
กระบวนการทีผ่ า่ นมายังไม่เคยปรากฏเรือ่ งความไม่ปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจาก
แผนธุรกิจทีม่ กี ารขยายตลาดส่งออกไปต่างประเทศมากขึน้ ในรูปแบบการซือ้
สินค้าและการขายสินค้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ
ได้บริหารความเสี่ยงโดยการเจรจากับคู่ค้ารับชำ�ระเป็น เงินสกุลเงินบาท
เป็นส่วนใหญ่ พร้อมนำ�เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument)
ต่างๆ มารองรับไว้เช่น Fx Forward อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561
บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศที่เป็นสาระสำ�คัญ
• ความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบหลักที่สำ�คัญ ได้แก่ ใบชาออร์แกนิคซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 30 ของต้นทุนการผลิต สภาพภูมิอากาศอันไม่แน่นอน ในปัจจุบัน
อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตชาและอาจก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลน
ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาวัตถุดิบมีความผันผวน บริษัทฯ จึงได้มีการวางแผน
การจัดการล่วงหน้า โดยฝ่ายจัดซือ้ ได้มกี ารทำ�สัญญาสัง่ ซือ้ สินค้ากับผูจ้ �ำ หน่าย
วัตถุดบิ หลักไว้ลว่ งหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือมากกว่า เพือ่ ให้ได้มาซึง่ วัตถุดบิ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงตามข้อกำ�หนดของบริษทั ฯ ในปริมาณทีเ่ พียงพอกับแผน
การผลิตใน ราคาทีเ่ หมาะสมและได้มกี ารวางแผนจัดหาวัตถุดบิ จากหลายแหล่ง
เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้ารายใดรายหนึ่งโดยบริษัทฯ ได้ทำ�
สัญญากับผู้จำ�หน่ายจำ�นวน 2-3 รายเสมอ โดยใบชาที่จัดหาโดยคู่ค้า
แต่ละรายเป็นวัตถุดบิ ทีส่ ามารถใช้ทดแทนกันได้หากคูค่ า้ รายใด ไม่สามารถ
จั ดส่ ง ใบชาให้ ได้ ก็ สามารถซื้ อ จากคู่ ค้า รายอื่ น ได้ เนื่ อ งจากในการผลิ ต
เครื่องดื่มชาแต่ละประเภทอาทิ เครื่องดื่มชาเขียวหรือชาดำ� ซึ่งตั้งต้นจาก
ใบชาประเภทเดียวกัน แต่ขึ้นอยู่กับการนำ�ใบชามาผ่านกระบวนการผลิต
หมัก บ่ม และ เติมรสชาติ ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้
ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีและเพียงพอ
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
(Compliance Risks)
• ความเสี่ยงกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มภาสกรนที ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ใน
บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 57.4 ของทุนชำ�ระแล้ว จึงทำ�ให้กลุ่มภาสกรนที
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด เช่น เรื่องการแต่งตั้ง
กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทที่ต้องได้รับมติ
เสียงสามในสีข่ องทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ จึงอาจไม่สามารถ
รวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลเรื่องที่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม
กลุ่มภาสกรนที ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาการเข้าทำ�รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันกับกลุ่มภาสกรนทีแต่ ในทางกลับกันการถือหุ้นใหญ่ โดย
กลุ่มครอบครัวคุณตัน ภาสกรนที เป็นการการันตีว่าคุณตัน และภรรยา
จะยังคงทำ�หน้าที่เป็นผู้บริหารถ่ายทอดประสบการณ์ธุรกิจและกำ�หนด
ทิศทางของบริษัทฯ ต่อไปทั้งนี้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ คณะกรรมการ
บริหารโดยมีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการแต่ละคณะ
อย่างชัดเจน เพือ่ ให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วย
กรรมการอิสระทั้งคณะจะทำ�หน้าที่ติดตามรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยให้
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในนำ�เสนอรายไตรมาส
• ความเสี่ยงจากภาษีสรรพสามิตและภาษีน้ำ�ตาล
กรมสรรพสามิตแก้ไขกฎหมายและประกาศบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560 โดยเพิ่ม
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากเครือ่ งดืม่ กลุม่ ชาและกาแฟในอัตรา ร้อยละ 10
จากราคาขายปลีกแนะนำ� พร้อมจัดเก็บภาษีน�ำ ้ ตาลจากเครือ่ งดืม่ ทีม่ คี วามหวาน
หรือน้ำ�ตาลตั้งแต่ 6 มิลลิกรัมต่อปริมาตรสุทธิหนึ่งลิตรขึ้นไปในอัตรา
0.10 – 1.00 บาท ในปีแรก และเพิ่มอัตราการจัดเก็บขึ้นทุก 2 ปี โดยมี
อัตราการจัดเก็บสูงสุดที่จะบังคับใช้ ในปี 2564 ที่เท่ากับ 1.00 – 5.00 บาท
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่มที่ไม่ใช่ชาและกาแฟเพิ่มขึ้น
รวมทั้งปรับสูตรสินค้าเดิมให้มีความหวานลดลงสอดคล้องกับแนวทาง
การลดการบริโภคหวานที่รณรงค์โดยภาครัฐ ในปี 2561 สินค้าหลายกลุ่ม
ของบริษัทฯ ที่จำ�หน่ายภายในประเทศ ได้ปรับสูตรและได้รับ “โลโก้ทางเลือก
เพื่อสุขภาพ” จากมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพแล้ว เช่น สินค้ากลุ่มชาสมุนไพร
“เย็น เย็น” เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นขยายสินค้าไปยังตลาด
ต่างประเทศซึ่งสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออกไปตลาดต่างประเทศนี้ยังคงได้
รับยกเว้นทั้งภาษีสรรพสามิต และภาษีน้ำ�ตาล โดยในปี 2561 บริษัทฯ มี
สัดส่วนยอดจำ�หน่ายจากสินค้าส่งออกร้อยละ 32.5 จากยอดขายรวม
อย่ า งไรก็ ต ามคณะกรรมการบริ ษั ท และฝ่ า ยบริ ห ารก็ มี ก ารติ ด ตาม
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ใหม่ทว่ั โลก (Global Emerging Risk) อย่างสม่�ำ เสมอ
เช่น การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive Innovation)
ภัยจากโลกไซเบอร์ (Cyber Crime) เป็นต้น
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม
บริษัท

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท

บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) (บริษทั ฯ)

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อหลักทรัพย์

ICHI

ตลาดหลักทรัพย์/Index

SET / SET CLMV

ประกอบธุรกิจ
ดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายสินค้า ประเภทเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ อาหารและเครื่องดื่ม
CG Rating

“ดีเลิศ”

ประกอบธุรกิจ
บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มภายใต้
ตราสินค้า “อิชติ นั ” เครื่องดื่มสมุนไพร “เย็นเย็น โดยอิชิตัน” เครื่องดื่ม
น้ำ�ผลไม้ “ไบเล่”
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 2922/301-303 ชัน้ 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (10310)
โทรศัพท์ :
(02) 716 5555
โทรสาร :
(02) 716 7000
ที่ตั้งโรงงาน
โรงงานอิชติ นั กรุป๊ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โซน 3 เลขที่ 111/1 หมู่ 4
ตำ�บลอุทยั อำ�เภออุทยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (13210)
โทรศัพท์ :
(035) 276 111
โทรสาร :
(035) 276 123
เลขทะเบียนบริษัท

0107556000485

ทุนจดทะเบียน

1,300,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

1,300,000,000 บาท

เว็บไซต์บริษัท

www.ichitangroup.com

เลขานุการบริษัท

นางสาวจินดา สงรอด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ir@ichitangroup.com

ที่ตั้งสำ�นักงาน
เลขที่ 2922/301-303 ชัน้ 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ 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)

บริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

ที่อยู่
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ (10400)
โทรศัพท์ :
โทรสาร :

(02) 009 9000
(02) 009 9991

เว็บไซต์

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

บริษทั พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย

ประกอบธุรกิจ
เป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจัดจำ�หน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่มภายใต้
ตราสินค้า “ อิชิตัน”
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
Jl. MH. Thamrin No.9, Kel. Cikokol, Kec. Tangerang,Tangerang
15117, Banten
โทรศัพท์ :
021-55755951
ทุนจดทะเบียน
(ณ 31 ธันวาคม 2561)

400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
(ประมาณ 1,184 ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
(ณ 31 ธันวาคม 2561)

270,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
(ประมาณ 375 ล้านบาท)

โครงสร้างการถือหุ้น

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

รายละเอียดบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษทั อิชติ นั เพาเวอร์ จำ�กัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 50-51
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ (10120)
โทรศัพท์ :

(02) 677 2000
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ “จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ของกำ�ไร
สุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำ�รองตามกฎหมาย” คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี
ของบริษัทฯโดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำ�นาจอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำ�ไรสมควรที่จะทำ�เช่นนั้นแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน ฐานะทางการเงิน และการดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำ�คัญและ
ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึง ความจำ�เป็น และ ความเหมาะสมในอนาคตของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯมีต่อสถาบันการเงินสำ�หรับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท
และขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลประจำ�ปี
(งวด 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) จากกำ�ไรสุทธิและกำ�ไรสะสมโดยให้นำ�เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 อนุมัติต่อไป
		

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
รายละเอียดเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)
1) เงินปันผลระหว่างกาล (1 มกราคม - 30 มิถุนายน)

ปี 2561
-

ปี 2560
-

ปี 2559
0.25

2) เงินปันผลงวดสุดท้าย (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม)

-

-

-

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

0.05

0.15

-

รวมจ่ายเงินปันผลทั้งปี (บาท : หุ้น)

0.05

0.15

0.25

รวมเป็นเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)

65.0

195.0

325.0

กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)

43.8

315.1

368.5

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ ( ร้อยละ)

166.7

62.0

88.0

หมายเหตุ: *รออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
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โครงสร้างการถือหุ้น และ การจัดการ
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 14,976 ราย (คิดจากทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 1,300,000,000 หุ้น) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น
กลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจำ�นวน 10 ราย ดังนี้
ลำ�ดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ความสัมพันธ์ กับ
ประธานกรรมการบริษัท
-

จำ�นวนหุ้น
(หุ้น)
360,639,600

หุ้น
(ร้อยละ)
27.74

น้องชายภรรยา

86,406,200

6.65

1.

นายตัน ภาสกรนที

2.

นายจารุวร สุขพันธุ์ถาวร

3.

นางอิง ภาสกรนที

ภรรยา

60,000,000

4.62

4.

นายภาสกร ภาสกรนที

บุตรชาย

60,000,000

4.62

5.

ด.ญ.ใกล้นที ภาสกรนที

บุตรสาว

60,000,000

4.62

6.

น.ส.วริษา ภาสกรนที

บุตรสาว

7.

นายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร

8.

นายธิติ จิรนนท์กาล

9.

น.ส.สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร

10.

Mrs.CHEN,MEI-FANG

51,859,600

3.99

พี่ชายภรรยา

40,000,000

3.08

ไม่มี

35,000,000

2.69

พี่สาวภรรยา

26,127,900

2.01

ไม่มี

24,842,000

1.91

รวม

804,875,300

61.93

ข้อจำ�กัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว โดย
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำ�นวนร้อยละ 5.5
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โครงสร้างองค์กร
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร
สำ�นักเลขานุการ
บริษัท

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

กรรมการผู้อำ�นวยการ
นายตัน ภาสกรนที

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
นางอิง ภาสกรนที

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชี และการเงิน
นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
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รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานช่องทางการจัดจำ�หน่าย
นายธนพันธุ์ คงนันทะ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานโรงงาน
นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

ฝ่ายกำ�กับการ
ปฏิบัติงาน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน
3 ท่าน ซึง่ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุม คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
1. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ		
์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2. นายประสาน
ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3. นางอิง
ภาสกรนที		
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งกำ�หนดไว้ ใน กฎบัตรของ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการบริษทั และกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทัง้ ทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา โดยในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว
ทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่านเข้าร่วม การประชุมครบทั้ง 3 ครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสำ�คัญ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำ�หนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยสรุปได้ดังนี้
• ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยคำ�นึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และ
ภาวะผู้นำ� ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งยังต้องคำ�นึงถึง
ขนาด โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance
Code) และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำ�หนด กฎหมาย และ กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนในการกำ�กับดูแลกิจการโดยเปิดโอกาส ในการเสนอวาระ
และเสนอชือ่ บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระเป็นการล่วงหน้าทุกปีส�ำ หรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี โดยนำ�เสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำ�เสนออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ได้กำ�หนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำ�หนด
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำ�เนินงาน
ที่สำ�คัญรวมถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนผลประกอบการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยที่อาจ
มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอย่างเหมาะสมและนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำ�เสนอ
อนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง
• จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำ�ทุกปีและรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำ�ผลการประเมินมาปรับปรุงการดำ�เนินงานให้ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน
สำ�หรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้แสดงไว้ ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของ
รายงานประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็น
ไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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การสรรหากรรมการ และ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ
กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

เพือ่ ให้การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ คี ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการทีถ่ งึ กำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระหรือเมือ่ ตำ�แหน่ง
กรรมการว่างลง และนำ�เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญและได้จัดทำ�Board Skill Matrix ตามนโยบาย
ความหลากหลายของคณะกรรมการ และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้ง
ต้องไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ต้องให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเปิดโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงได้ประกาศเชิญชวนให้เสนอชื่อบุคคล
และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ichitangroup.com และ ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีการเสนอชื่อบุคคลหรือ
วาระใดเข้ามา

1. คณะกรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบริษัท เป็นไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัดพ.ศ. 2535 และตามประกาศที่
เกี่ยวข้องของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1.		บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำ�แหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรผู้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่จำ�เป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2.		การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำ�โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน
		 เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
		 เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่พึงมี หรือจะ
		 พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อยจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำ�นวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออกก่อน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุด
เป็นผู้ออกจากตำ�แหน่งกรรมการผู้ออกจากตำ�แหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้
4. นอกจากพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(จ) ศาลมีคำ�สั่งให้ออกจากตำ�แหน่ง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริษทั ฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษทั ฯ กรรมการซึง่ ลาออก
ตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำ�กัดทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีทต่ี �ำ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอน่ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทั อาจเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำ�นวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ และมีอำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินการภายในขอบเขตของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุ คลหนึง่ หรือหลายคน
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
9. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน ห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จ�ำ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษทั เอกชน หรือ บริษทั มหาชนจำ�กัดอืน่ ใดซึง่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้งกรรมการ
10. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำ�ขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้น
กู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
11. จำ�นวนหรือชือ่ กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั ฯ ได้นน้ั ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชือ่ ร่วมกันและ ประทับตราสำ�คัญ
ของบริษัทฯ โดยที่ประชุมถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจกำ�หนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้
		
รายชื่อ
ตำ�แหน่ง
				
1. นายตัน		
ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท
				
2. นางอิง		
ภาสกรนที
รองประธานกรรมการบริษัท
				
3. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์		
นิมมลธนากรณ์ กรรมการอิสระ
				
4. นายประสาน		
ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ
				
5. นายอิสสระชัย		
เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ
				
6. นายธิติ
จิรนนท์กาล
กรรมการ
				
7. นายวิโรจน์		
สุภาสูรย์
กรรมการ
				
8. นายธนพันธุ		
์
คงนันทะ
กรรมการ
				
9. นางสาว อารยา		
พานิชายุนนท์
กรรมการ
		 นางสาว จินดา 		
สงรอด*
เลขานุการบริษัท
			

หมายเหตุ: *นางสาว จินดา สงรอด ได้รับแต่งตั้ง เป็น เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 แทน นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายตัน ภาสกรนที หรือ นางอิง ภาสกรนที คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายธิติ จิรนนท์กาล หรือ นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ หรือ นายธนพันธุ์ คงนันทะ หรือ นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ รวมเป็น 2 คน และประทับตรา
สำ�คัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอ�ำ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำ�เนินกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2.		จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้ง ต่อปี
3. จัดให้มกี ารทำ�งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ ซึง่ ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
				
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั นิ โยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ทีเ่ สนอโดยฝ่ายบริหาร
				
5. พิจารณากำ�หนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำ�กับดูแลให้มี
				
ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีการควบคุม เพื่อลด
			
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
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6. กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำ�เนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมกำ�กับดูแล (Monitoring and
Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
7. พิจารณากำ�หนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�ำ นาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ และคณะอนุกรรมการ
อื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆที่แต่งตั้ง
8. พิจารณาจัดทำ�รายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำ�และการเปิดเผยงบการเงิน เพือ่ แสดงถึงฐานะการเงินและ
ผลการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผา่ นมาและนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9. คณะกรรมการอาจมอบอำ�นาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
ได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำ�นาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำ�นาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำ�นาจนั้นๆ ได้
เมือ่ เห็นสมควร ทัง้ นี้ การมอบอำ�นาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำ�นาจทีท่ �ำ ให้บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำ�ขึ้นกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใด
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
		
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนให้กรรมการที่คร บวาระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่
				
1. นายตัน		
ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท
				
2. นายธิติ
จิรนนท์กาล
กรรมการบริษัท
				
3. น.ส.อารยา		
พานิชายุนนท์
กรรมการบริษัท
กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆและจะนำ�เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ประกอบกับไม่มีการเสนอชื่อผู้ ใดเข้าพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯจากผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯได้ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2. ประธานกรรมการบริษัท
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท

สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายของบริษัทฯ ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำ�เนินธุรกิจและการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

กำ�กับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฎิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหุ้นและ
ผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสีย อีกทัง้ ยังรวมถึงการส่งเสริมและการกำ�กับดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ได้แสดงบทบาทและ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อย่างทุม่ เท
และซื่อสัตย์สุจริต โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลักสำ�คัญ

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร

		
สนับสนุนคณะกรรมการบริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้นโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กับการส่งเสริม ให้มีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และความชำ�นาญอย่างสม่ำ�เสมอ

บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

		
ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
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3. กรรมการอิสระ

		
คณะกรรมการบริษทั จะคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมาดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัตติ ามพระราชบัญญัตมิ หาชน
จำ�กัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และจำ�นวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน
หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จำ�นวนใดจะสูงกว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำ�นวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระไม่
ได้ทำ�หน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและ ผู้ถือหุ้นที่มีอำ�นาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในลักษณะที่จะทำ�ให้มีข้อจำ�กัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่มธี รุ กิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อันอาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 0.5% ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั * ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
2.		ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท*
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสอง (2) ปีกอ่ นวันทีย่ น่ื คำ�ขออนุญาตต่อ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท*ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท*เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั *และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ สำ�นักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชี
ของบริษัท*สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่น
คำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ� หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจำ�นวนหุน้
ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั *
9. กำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศเริ่มดํารงตําแหน่งในครั้งต่อไป
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท*
		
หมายเหตุ: 1) บริษัท* หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
2) เปิดเผยโดยละเอียดใน แบบ 56-1 ส่วน “ กรรมการอิสระ”
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รายงานประจำ�ปี 2561

4. คณะกรรมการตรวจสอบ

		
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน รวมทั้งข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ ความสามารถ
ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำ�หน้าที่ใน การสอบทานความน่าเชื่อถืองบการเงินของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ
ต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 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 เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝา่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

		
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 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

ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำ�หนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลัก
ของธุรกิจและตามกรอบการบริหารความเสีย่ ง COSO ERM 2017 ทัง้ 5 ด้าน 20 หลักการ เพือ่ นำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ
2. กำ�หนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงประเมิน ติดตาม
และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กรทั้งความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร
4. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. กำ�หนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำ�หนด
7. สนับสนุนคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำ�คัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน เช่น ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามความเหมาะสม

6. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

		
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 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 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
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รายงานประจำ�ปี 2561

ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

1. กำ�หนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำ�นวน
โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือมีตำ�แหน่งว่างลง และ/หรือ
แต่งตั้งเพิ่ม รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และรายย่อยรวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors’ Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น บัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ซึ่งเป็นฐานข้อมูล กรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. กำ�หนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

7. คณะกรรมการธรรมมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติ
ที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายประสาน
ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล		
2. นายอิสสระชัย
เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล
3. นางอิง
ภาสกรนที
กรรมการธรรมาภิบาล
นายสุมล
โฮ้บำ�เพ็ญ
เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
หมายเหตุ : คณะกรรมการการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. พิจารณา ทบทวน นำ�เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในเรื่อง นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการให้สอดคล้อง หลักการกำ�กับ ดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance Code) จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายอื่นๆ และแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อ
ก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
2. ติดตาม ดูแลให้ฝา่ ยบริหารจัดการนำ�นโยบายและแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ในข้อ 1 ไปประยุกต์ใช้พฒ
ั นาบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ
่ ง โดยนโยบายและแนว
ปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำ�กับดูแลหรือเกี่ยวข้องและเทียบเคียง
ได้กับมาตรฐานสากล
3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำ�หนดไว้
4. ติดตามและสั่งการในกรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่
คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหาร ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆภายใต้ขอบเขต
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจาก
กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอกโดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 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
					 นายอภิชาติ
สุขจิรวัฒน์		
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหาร

1. ให้กรรมการบริหารมีอำ�นาจดำ�เนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไข กฎระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทฯ เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้มติประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำ�นาจจัดทำ� เสนอแนะ และกำ�หนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำ�หนดแผนธุรกิจ อำ�นาจการบริหาร กำ�หนดงบประมาณสำ�หรับประกอบธุรกิจประจำ�ปี และงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และดำ�เนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทาง
ธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำ�นาจดำ�เนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุม
ทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัทฯ
5. มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกูห้ รือการขอสินเชือ่ ใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผูค้ �ำ้ ประกันหรือการชำ�ระเงินหรือใช้จา่ ยเงิน
เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน และเพื่อการดำ�เนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ มีการกำ�หนดวงเงิน
สำ�หรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรือจำ�นวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี
วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทั้งการกำ�หนดผู้มีอำ�นาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝาก
ทั้งหลายของบริษัทฯ
7. มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณการขึน้ เงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำ�ปีและการจ่ายเงินรางวัลประจำ�ปี (เงินโบนัส)
ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ยกเว้น ตำ�แหน่งกรรมการผู้อำ�นวยการขึ้นไป
8. มีอำ�นาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำ�แหน่งที่ต่ำ�กว่าตำ�แหน่งกรรมการผู้อำ�นวยการ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้อำ�นวยการ

		
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 นายตัน ภาสกรนที ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ผู้อำ�นวยการ โดยมีขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้อ�ำ นวยการ
1.
2.
		
3.
		

ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำ�วันของบริษัทฯ
จัดทำ�นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำ�ปีของบริษัทเพื่อนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ดำ�เนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
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4. ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษทั อย่างสม่�ำ เสมอ และมีหน้าทีร่ ายงานผลการดำ�เนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้า
ในการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำ�ประกัน หรือการชำ�ระเงิน หรือ
ใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนและเพื่อการดำ�เนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ มีการกำ�หนด
วงเงินสำ�หรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทหรือจำ�นวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี
วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
รายการ
การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินในการบริหารงาน

อำ�นาจอนุมัติ
ไม่เกิน 50 ล้านบาท

การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินในการซื้อทรัพย์สิน

ไม่เกิน 50 ล้านบาท

การสั่งจ่ายตามสัญญา

ไม่เกิน 100 ล้านบาท

การตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

การสั่งจ่ายค่ารับรอง

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

การสั่งจ่ายค่าการกุศลและสินค้าเผยแพร่

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

6. มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยทางการเงินในการดำ�เนินการตามธุรกิจปกติของบริษทั เช่น การจัดซือ้ โดยวงเงินสำ�หรับแต่ละรายการ
ให้เป็นไปตามทีก่ �ำ หนดไว้ ในตารางอำ�นาจอนุมตั ทิ ผ่ี า่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำ�ปีทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำ�สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
7. กำ�หนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำ�หนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและ การเลิกจ้างพนักงาน
ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำ�นวยการลงไป ตามลำ�ดับ
8. ออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึง
เพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำ�เนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทตาม หลักธรรมาภิบาล
10. มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำ�งานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำ�นาจในการ
มอบอำ�นาจให้บคุ คลอืน่ ใดหนึง่ คนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกรรมการผูอ้ �ำ นวยการหรือ
อาจมอบอำ�นาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำ�นาจตามที่กรรมการผู้อำ�นวยการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการ
ผู้อำ�นวยการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำ�นาจ หรือการมอบอำ�นาจนั้นๆได้ตามที่เห็นสมควร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำ�นาจบริหารให้แก่บุคคลอื่นในการกระทำ�การแทนและในนามบริษัทฯ

		
ทัง้ นีก้ ารมอบหมายอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูอ้ �ำ นวยการนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำ�นาจหรือมอบอำ�นาจ
ช่วงที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�นาจ จากกรรมการผู้อำ�นวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศ
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำ�หนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้อำ�นวยการไม่มีอำ�นาจอนุมัติการดำ�เนิน
การในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็น ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
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การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำ�นวยการ

คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการแยกตำ�แหน่งระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำ�นวยการ ดังนี้
1. ประธานกรรมการบริษัท
• กำ�หนดนโยบาย ทิศทาง การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงาน
ที่กำ�หนดไว้
• สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยให้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำ�นาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีของบริษัทฯ
• เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่การประชุมมีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
2. กรรมการผู้อำ�นวยการ
• มีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหารนำ�ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับดำ�เนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร

		
คณะผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 5 ท่าน ตามลำ�ดับ ดังนี้
1. นายตัน
ภาสกรนที
กรรมการผู้อำ�นวยการ				
2. นางอิง
ภาสกรนที
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ				
3. นายวิโรจน์
สุภาสูรย์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน			
4. นายอภิชาติ
สุขจิรวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน		
5. นายธนพันธุ์
คงนันทะ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานช่องทางการจัดจำ�หน่าย

เลขานุการบริษัท

		
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจินดา สงรอด ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการ เป็นเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เพื่อทำ�หน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กำ�หนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน
กฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบตั หิ น้าทีง่ านเลขานุการบริษทั โดยคุณสมบัตขิ อง เลขานุการบริษทั ปรากฏในข้อมูลประวัตกิ รรมการและผูบ้ ริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท

		
เลขานุการบริษทั จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ �ำ หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของ
เลขานุการบริษัทมี ดังนี้
		 1. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
			 1.1 ทะเบียนกรรมการ
			 1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
			 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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		 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
			 2.1 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ “รายงานการมีส่วนได้เสีย”
				 (หมายถึง กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
			 2.2 เลขานุการบริษัทจัดส่งสำ�เนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำ�การ นับแต่
			 วันที่ได้รับรายงานนั้น
			 2.3 ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะ
			 เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทำ�เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
		 3. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปีซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะ
มีการกำ�หนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบ การประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่งสำ�นัก
กรรมการผู้อำ�นวยการและสำ�นักเลขานุการบริษัท จะดำ�เนินการจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถ
อภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็น ผูป้ ระมวลความเห็นและข้อสรุปทีไ่ ด้จากทีป่ ระชุมบันทึกการประชุม
จั ด ทำ � เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรโดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท และหลั ง จากที่ ผ่ า นการรั บ รองจากที่ ป ระชุ ม เอกสารจะถู ก จั ด เก็ บ เพื่ อ ให้ ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง
ตรวจสอบได้โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการประจำ�ปี 2561
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการสรรหา
กรรมการ
และกำ�หนด
ธรรมาภิบาล
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร

ประชุมโดย
ไม่มีฝ่าย
จัดการ

1. นายตัน ภาสกรนที

ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร

7/7

-

-

-

-

12/12

-

2. นางอิง ภาสกรนที

รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน /
กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการบริหาร

7/7

-

4/4

3/3

4/4

12/12

-

3. นายธิติ จิรนนท์กาล

กรรมการ/กรรมการบริหาร

6/7

-

-

-

-

11/12

-

4. นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์

กรรมการ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการบริหาร

7/7

-

4/4

-

-

12/12

-

5. นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ

กรรมการ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการบริหาร

7/7

-

4/4

-

-

12/12

-

6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์

กรรมการ

7/7

-

-

-

-

-

-

7.พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์
นิมมลธนากรณ์

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

7/7

4/4

4/4

-

-

-

1/1

8. นาย ประสาน
ลิ้มพิพัฒนกุล

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

7/7

4/4

-

3/3

4/4

-

1/1

9. นาย อิสสระชัย
เดชาฤทธิ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

5/7

4/4

-

3/3

2/4

-

1/1

10. นาย ปรีชา อัจฉรานนท์

กรรมการบริหาร

-

-

-

-

-

12/12

-
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำ�นวนกรรมการที่เหมาะสม โดยปัจจุบัน
มีกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 9 คน ซึง่ เป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 6 คน กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร 3 คน (ซึง่ เป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 คน)
ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี

1. นายตัน ภาสกรนที

วันที่แต่งตั้งจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งล่าสุด
2559

ประธานกรรมการ

การสรรหา/
การแต่งตั้ง (AGM)
เป็นกรรมการในปี 2561
ไม่ใช่

2. นางอิง ภาสกรนที

2560

กรรมการ

ไม่ใช่

2563

3. นายธิติ จิรนนท์กาล

2559

กรรมการ

ไม่ใช่

2562

4. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

2560

กรรมการ

ไม่ใช่

2563

5. นายธนพันธุ์ คงนันทะ

2561

กรรมการ

ใช่

2564

6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์

2559

กรรมการ

ไม่ใช่

2562

7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์

2561

กรรมการอิสสระ

ใช่

2564

8. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล

2561

กรรมการอิสสระ

ใช่

2564

9. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

2560

กรรมการอิสสระ

ไม่ใช่

2563

รายชื่อ

ประเภทของ
กรรมการ

ครบวาระปี
2562
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการทำ�งานของบริษทั ฯ
รวมถึงมีการพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและอยู่ระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ได้ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูง ก่อนนำ�เสนอให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีพิจารณาอนุมัติต่อไป
• นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหาร (กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั 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 2561
ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุมและบำ�เหน็จกรรมการเป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น รายละเอียดดังนี้
รายนามคณะกรรมการ
1

บำ�เหน็จกรรมการ
ปี 2561

บริษัท

1. นายตัน ภาสกรนที

378,767

2. นางอิง ภาสกรนที

ค่าตอบ
แทนรวม

ตรวจสอบ

บริหาร
ความเสี่ยง

สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
ธรรมาภิบาล

-

-

-

-

-

378,767

649,315

-

-

-

-

-

649,315

3. นายธิติ จิรนนท์กาล

108,219

-

-

-

-

-

108,219

4. นายธนพันธุ์ คงนันทะ

324,658

-

-

-

-

-

324,658

5. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

324,658

-

-

-

-

-

324,658

6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์

108,219

-

-

-

-

-

108,219

7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์
นิมมลธนากรณ์

378,767

-

540,000

60,000

-

-

978,767

8. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล

486,986

-

420,000

-

45,000

60,000

1,011,986

9. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

486,986

-

420,000

-

45,000

60,000

1,011,986

3,246,575

-

1,380,000

60,000

90,000

120,000

4,896,575

รวม
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2559 - 2561 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารดังนี้
ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2559 - 2561
ประเภท

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

เงินเดือน

7

31,392,000

6

28,090,080

6

27,730,080

เงินโบนัส

7

2,675,530

6

2,133,500

6

1,813,500

รวม

34,067,530

30,223,580

29,543,580

ค่าตอบแทนอื่นๆ
ในปี 2559 – 2561 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้
ประเภท
เงินสมทบกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

7

1,426,740

6

1,404,504

6

1,380,144

รวม

1,426,740

1,404,504

1,380,144

บุคลากร
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง จึงให้ความสำ�คัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คงไว้
ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำ�นวน 346 คน ตามลำ�ดับ โดยเป็นพนักงานประจำ�ทั้งหมด
ตารางแสดงรายละเอียดจำ�นวนพนักงานในแต่ละสายงาน
แผนก/ฝ่าย

จำ�นวนพนักงาน

แผนก/ฝ่าย

31 ธ.ค. 61

จำ�นวนพนักงาน
31 ธ.ค. 61

1. สำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการ

11

6. สื่อสารการตลาด

3

2. บัญชีการเงิน

12

7. สารสนเทศและการตลาดออนไลน์

6

3. การตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

25

8. ทรัพยากรบุคคล

14

4. โรงงาน

261

9. พัฒนาธุรกิจ

-

5. ออกแบบ

5

10. จัดซื้อ

3

11. กฎหมาย

3

12. ฝ่ายตรวจสอบภายใน

3

รวม

346

53

รายงานประจำ�ปี 2561

การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานอย่างมีนัยสำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ในระหว่างปี 2561 ได้มีการรับพนักงานเพิ่มขึ้นในบางสายงาน เช่นฝ่ายโรงงาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่คำ�นึงถึงความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ
และการเติบโตของบริษัทฯด้วย ทั้งนี้ ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับ การวัดผล การดำ�เนินงานของพนักงานทุกระดับใน
รูปแบบของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะต้องทำ� การประเมินผลต่อผู้บังคับบัญชา โดยการขึ้นเงินเดือนประจำ�ปีและ
การจ่ายโบนัสประจำ�ปีจะขึน้ อยูก่ บั ผลการดำ�เนินงานตาม การประเมินผล KPI ในแต่ละปีบริษทั ฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะ
ต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันกลุ่ม ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่น โดยผลตอบแทนพนักงาน
(ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2559 - 2561มีดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

เงินเดือน

111,306,245

108,036,957

104,035,385

เงินโบนัส

8,378,630

8,608,860

10,660,010

ค่าตอบแทนอื่นๆ*

72,510,829

62,091,045

62,091,045

รวม

192,195,704

178,736,862

176,786,440

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

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานกับผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิหรือผิดสัญญา การจ้าง
แรงงานแต่อย่างใด
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบริษัทฯ จึงมี
นโยบายที่จะพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขัน และผลักดันให้องค์กร
บรรลุสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน แสวงหาความรู้ ใหม่ๆ รวมถึงการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ให้พนักงาน ทุกระดับรายละเอียดดังนี้
• การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้กำ�หนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเลื่อนตำ�แหน่ง
หรือสามารถโอนย้ายหรือสับเปลีย่ นหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอืน่ ๆ บนพืน้ ฐานของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้ กำ�หนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนตำ�แหน่ง/ปรับระดับตำ�แหน่งไว้อย่างชัดเจน
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จะมุง่ เน้นการฝึกอบรมภายในตามแผนการฝึกอบรมทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอก โดยให้ โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำ�เสมอ
และเหมาะสมกับพนักงานแต่ละตำ�แหน่งเพื่อพัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพในการทำ�งานของพนักงาน (เปิดเผยโดยละเอียด ในรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล และได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด สรุปสาระ
สำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. นายประสาน
ลิ้มพิพัฒนกุล		
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
						
(เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง)
2. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล
						
(เข้าร่วมประชุม 2/4 ครั้ง)
3. นางอิง		
ภาสกรนที		
กรรมการธรรมาภิบาล
						
(เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง)
• พิจารณาทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อนำ�ไปปรับใช้ภายในองค์กรโดยให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) และเกณฑ์การประเมินตนเองเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และ Corporate Governance Code ของสำ�นักงาน ก.ล.ต
• พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับการดำ�เนินงานในปี2561 และทบทวนผลการดำ�เนินงานที่ผา่ นมา
เพื่อการปรับปรุงการดำ�เนินงานด้านกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น
• ติดตามผลรายงานการปฏิบัติตามการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำ�ปี2561 แบบ 56-1 และ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(SD Report) เพือ่ การพัฒนาการของบริษทั ฯ และพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ในภาพรวมและนำ�เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั
• ติดตามการทำ�หน้าที่ของคณะทำ�งานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(SD Committee) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยกำ�หนดให้มีการรายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการธรรมภิบาลทราบ
เป็นระยะตามความเหมาะสม
• นำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
(CG Code) ตามข้อแนะนำ�ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทบทวนการนำ�หลักการดังกล่าว
มาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เห็นถึงความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลมีจริยธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมุ่งมั่นที่จะกำ�กับดูแลให้บริษัทฯ ดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อพัฒนาและยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
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รายงานประจำ�ปี 2561

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ
มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจที่มีการพัฒนาและ การบริหาร
จัดการที่ดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยึดมั่น คุณธรรม
จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และได้จัดทำ�เป็นนโยบายด้านการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล ทำ�หน้าที่ดูแลให้ กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ให้ถูกต้อง
ตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของ ก.ล.ต. / ข้อบังคับบริษัทฯ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติ “นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี” ของบริษัทฯในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง
“นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561เมื่อวันที่
12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง “หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี” ที่ครอบคลุม นโยบาย หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เป้าหมายของนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยกำ�หนดเป้าหมายของนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้
มุ่งเน้นให้การดำ�เนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งให้ความสำ�คัญ
ต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่ครอบคลุมทุกด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อมอันจะส่งผลให้กจิ การมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน และเป็นการเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ และ ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมาย
และจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้มกี ารรณรงค์สง่ เสริมความสำ�คัญของการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการอย่างจริงจัง
โดยมีการจัดอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบายและความรู้เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯผ่านรายงานประจำ�ปี/ เอกสาร
คู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี/ แบบ 56-1/ SD Report/ รวมถึงบริษัทฯได้ทำ�การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ www.ichitangroup.com
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพือ่ อำ�นวยความสะดวกแก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร และเป็นการเผยแพร่ให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายนอกให้รับทราบ
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี2560 (CG Code2017) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผ่านการนำ�เสนอจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อปรับปรุงนโยบายฯให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถนำ�ไปปรับใช้ได้ทว่ั ทัง้ องค์กรรวมถึงให้มคี วามสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือหน่วยงานการกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นการยกระดับแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทจดทะเบียนที่ได้นำ�มา
ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับบริษัทฯพร้อมทั้งเหตุผลและมาตรการทดแทน
โดยได้บันทึกไว้เป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ในปี 2561 บริษัทฯได้นำ�หลักการ CG Code มาประยุกต์ใช้เข้ากับธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้
• ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้อำ�นวยการเป็นบุคคลคนเดียวกัน
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯต้องการผู้นำ�ที่มีความสามารถมีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในธุรกิจเครื่องดื่มถึงแม้ว่า
ประธานกรรมการบริษทั จะมิใช่กรรมการอิสระแต่บริษทั ฯก็มกี ารกำ�หนดอำ�นาจหน้าทีอ่ ย่างชัดเจนมีกลไกในการดำ�เนินงานทีม่ กี ารถ่วงดุล
อำ�นาจและโปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักการกำ�กับดูแลลกิจการที่ดีและปฏิบัติหน้าที่โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้ง
บริษัทฯได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่านร่วมพิจารณากำ�หนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
• การจ้างที่ปรึกษาภายนอกประเมินผลการทำ�งานของคณะกรรมการทุก 3 ปี เนื่องจากแต่คณะกรรมการบริษัท กรรมการรายบุคคล และ
คณะกรรมการชุดย่อย ได้ทำ�การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ�ทุกปี โดยได้แสดงความคิดเห็นและประเมินผลด้วยตนเองอย่าง
เป็นอิสระและได้นำ�ผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ซึ่งได้เปิดเผยไว้ ในรายงานประจำ�ปี
จากการที่บริษัทฯได้ยึดมั่นในการนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารงานและการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ
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• ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำ�ปี 2561
ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies) ประจำ�ปี 2560 และปี2561(2 ปีซ้อน) ซึ่งได้รับการประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯจัดอยู่ใน
ระดับ “ดีเลิศ” และ ติดอันดับ 1 ใน 50 บริษัทที่มีคะแนน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้ารับการประเมินหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ที่บริษัทฯยึดถือเป็นเกณฑ์และประยุกต์ใช้ ในการดำ�เนินธุรกิจคือ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ก.ล.ต./สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)/องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ(OECD)/ ASEAN CG Scorecard/The 2017Corporate Governance
Code: CG Code โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดตามเกณฑ์ ได้แก่
		
หมวดที่ 1		
สิทธิของผู้ถือหุ้น
		
หมวดที่ 2		
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
		
หมวดที่ 3		
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
		
หมวดที่ 4		
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		
หมวดที่ 5		
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญและสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ นักลงทุนรายย่อย
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ถือหุ้น ได้ ใช้สิทธิของตนเอง นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้กำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวก ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
บริษัทฯ ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา และแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบกฎเกณฑ์ตา่ งๆที่ใช้ ในการประชุม ขัน้ ตอนการลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ขอ้ มูล
ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หนังสือพิมพ์ ล่วงหน้าก่อนที่จัดส่งเอกสารเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปี โดยจะจัดขึ้น
ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯโดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น. โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯได้ปฏิบัติตามแนวทางของ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM
Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำ�นักงาน ก.ล.ต. และ ผลการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561(AGM Checklist) ของบริษัทฯอยู่ ในระดับ “100 คะแนน” ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ทำ�
การสำ�รวจทั้งหมดอยู่ที่ 92.42 คะแนน
การอำ�นวยความสะดวกก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำ�หนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 ในวันที่ 25
เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้ ขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ทางด่วน ป้ายรถเมล์
และ มีรถตู้รับส่งจาก MRT เป็นต้น และได้แจ้งกำ�หนดการพร้อมวาระการประชุมให้ ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Portal)
ล่วงหน้า 62 วันก่อนวันจัดประชุมฯ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข” ไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com ในส่วนของ “เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น” หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 41 วัน (วันที่ 15 มีนาคม 2561) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการ
ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับ
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ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ความเห็น
คณะกรรมการชุดย่อย และการลงมติ ในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งได้แนบซีดีรายงานประจำ�ปี
หนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ และ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบ
การพิจารณาของผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นยังได้ประกาศหนังสือ นัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน และลงประกาศ
ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกำ�หนด สำ�หรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมสามัญฯ บริษัทฯ
ได้จัดเตรียมเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามที่ขอให้กับนักลงทุนสถาบัน และ นักลงทุนต่างชาติผ่านช่องทาง E-mail : ir@ichitangroup.com ให้
พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
ผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผ
ี่ ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทนทัง้ น ผูถ้ อื หุน้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ ใดหรือ
จะเป็นกรรมการอิสระตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าประชุมแทน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ บริษัทฯมีการจัดเจ้าหน้าที่
ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ บริษัทฯใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน การนับคะแนน
และแสดงผล เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ� สะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน
ก่อนเวลาเริม่ ประชุม และเมือ่ เกินกำ�หนดเวลาลงทะเบียนแล้วผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมประชุมยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ โดยบริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงลง
คะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯได้ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและ
เพื่อความโปร่งใสบริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำ�หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงโดยตลอดการประชุมประธานกรรมการบริษัท
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้สอบถามตลอดการประชุม และเมือ่ ถึงเวลาเริม่ ประชุม ประธานกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการ
ทุกท่าน ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) เลขานุการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
(“KPMG”) และ ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯเข้าร่วมประชุม และก่อนเริ่มการประชุมประธานกรรมการบริษัทได้แจ้งสัดส่วนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะวิธีการประชุมการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ มิได้แจ้งล่วง
หน้าในวันประชุมฯ(รายละเอียดขั้นตอนการประชุมเปิดเผยไว้แล้วในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2561)
หลังวันประชุม
บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยแจ้งผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Portal) พร้อมเปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯด้วย บริษทั ฯได้บนั ทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครบถ้วน เช่น รายชือ่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง มติที่ประชุม คำ�ถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และสัดส่วนคณะกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุม เป็นต้น บริษัทฯได้ส่งสำ�เนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมและส่งถึงกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายกำ�หนดพร้อมทั้งเผยแพร่วีดีโอบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทฯ
www.ichitangroup.com ด้วย

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายทั้งรายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นต้น และมีนโยบายใน
การปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นให้เท่าเทียมกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1, คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเลือกตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Portal) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ในปี 2561 แจ้งระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ วาระ หรือ บุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
ในช่วงเวลาดังกล่าว
2. คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำ�เป็นโดยเฉพาะวาระสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
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3. คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลอื่นใดให้เป็น
ผูร้ บั มอบฉันทะในการประชุมฯโดยบริษทั ฯ ได้จดั ส่ง ใบมอบฉันทะตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์ก�ำ หนดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ทุกครัง้
4. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำ�คัญ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
5. รายการระหว่างกันบริษัทฯได้ดำ�เนินการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและกฎหมายและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’
length) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนต่างชาติ และ นักวิเคราะห์สามารถเสนอ
แนะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลได้โดยตรงกับผู้บริหารใน กิจกรรม Opportunity Day/ การประชุม One on One Meeting /
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นต้น บริษัทฯจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) ขึ้น โดยเป็น
ศูนย์กลางเพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทาง Email: ir@ichitangroup.com และ เบอร์โทร 02-7165555
7. คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งนโยบายดังกล่าวให้
กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติพร้อมกำ�หนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวแจ้งให้บริษทั ฯทราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำ�การซือ้ ขายหลักทรัพย์
โดยเลขานุการบริษัทจะนำ�รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบรายไตรมาส รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้
ข้อมูลภายใน”
ในปี 2561 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและบริษัทฯ ไม่มีกรณีการไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การทำ�รายการระหว่างกันหรือซื้อขายหลักทรัพย์ที่กำ�หนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ/ สำ�นักงาน ก.ล.ต/ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของ
บริษัทฯ รวมถึงการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายและให้ความสำ�คัญต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และยึดมั่นการดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและ
การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ ควบคูไ่ ปกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและการร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม คณะกรรมการบริษทั มีนโยบาย
และแนวทางดำ�เนินการที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความอิสระ พิจารณาและ
ตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้โดยสามารถ สรุปความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
ลูกค้า : มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยให้ความสำ�คัญกับการเอาใจใส่ลูกค้าในทุกกลุ่ม และนำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานอีกทัง้ ยังเล็งถึงประโยชน์และคุณค่าทีล่ กู ค้าจะได้รบั จากสินค้าและบริการพร้อมกำ�หนดนโยบายเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้ ใน “จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ”
ผู้ถือหุ้น : มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโต อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมเหมาะสมแก่
ผู้ถือหุ้นโดยดำ�เนินการให้มีผลประกอบการที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันให้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ทันกาล ถูกต้อง
ครบถ้วน ในนโยบาย“จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ”
พนักงาน : มุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและความมั่นคง รวมทั้งได้ปฏิบัติ
กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และผลของการปฏิบัติงานซึ่งวัดโดยดัชนีชี้วัด
ผลงานหรือความสำ�เร็จของงาน(KPIs)โดยรายละเอียดปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
คู่ค้าและเจ้าหนี้ : มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี ได้ยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ให้ไว้ต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้ทุกประเภท โดยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้มีการตกลงตามสัญญา รวมถึงหลักเกณฑ์และตามที่กฎหมายกำ�หนด เพื่อก่อให้
เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
พันธมิตรและคูแ่ ข่งขันทางการค้า : บริษทั ฯปฏิบตั ติ อ่ พันธมิตรและคูแ่ ข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและรักษาความลับภายใต้หลักเกณฑ์
			
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี เพื่อเป็นการรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
			
รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งขันทางการค้าอย่างไม่สุจริตและไม่เป็นธรรมทั้งนี้บริษัทฯ ไม่เคยมี
				
ประวัติการผิดนัดชำ�ระหนี้เลย
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ทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯให้ความสำ�คัญกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติ
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน มีการสื่อสาร ติดตาม ควบคุมดูแลและตรวจสอบเพื่อมิให้เกิดการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์
โดยรายละเอียดปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : ยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระมัดระวังในการกระทำ�
ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความใส่ใจกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยจะดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตาม ความเหมาะสม อีกทั้งรับผิดชอบและดูแลไม่ให้มีผลกระทบเกิดขึ้น รวมทั้ง
ส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สำ�นึกและความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ นี้ บริษทั ฯจะปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่
ให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดีโดยรายละเอียดปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
บริษัทฯ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำ�เร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทาง
สำ�หรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน ต่อบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ ใน “หลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี” โดยได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.ichitangroup.com หัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี”
รวมถึงได้จัดทำ� “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ตามมาตรฐานสากล GRI และ UN Sustainable Development Goals แบบแยกเล่มจากรายงาน
ประจำ�ปี 2561 เพื่อรายงานและเปิดเผยการดำ�เนินงาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายรับทราบอีกด้วยที่ http://www.ichitangroup.com/sustainability_report.html หัวข้อ “รายงานความยั่งยืน” ในปี 2561 “บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย” บริษัทฯเปิดเผยโดยละเอียดไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
• ส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความคุม้ ค่าโดยกำ�หนดให้พนักงานมีความเอาใจใส่และปฏิบตั งิ านด้วยความปลอดภัย
และคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่นพนักงาน และผู้บริหาร ของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตรา
การเจ็บป่วยจากการทำ�งานเปิดเผยไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ แบบ 56-1
• ได้ก�ำ หนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบตั ิ และเปิดเผยตัวเลขจำ�นวนชัว่ โมงเฉลีย่ ของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีเปิดเผย
ไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”และ แบบ 56-1
• ได้มีการกำ�หนดนโยบายอื่นๆ เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ การปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่คา้ เจ้าหนี้ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เป็นต้นเปิดเผยไว้ ใน “รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน”และ แบบ 56-1 และเว็บไซต์ http://www.ichitangroup.com/pdf/corporate/CorporateGovernanceReport.pdf
• กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน ว่าด้วยการรับและการให้สง่ิ ของหรือประโยชน์อน่ื ใด เพือ่ จูงใจ
ให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยมีการเปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้ทราบและยังมีการเปิดเผยความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รัปชันในคู่มือแนวปฏิบัติ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” http://www.ichitangroup.com/investor.php/anti_corruption
• การติดตามประเมินผล การฝึกอบรม จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 8 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่
กฎหมายแรงงานกำ�หนดไว้ ที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยหลากหลายช่องทาง เช่น
รายงานประจำ�ปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)/ รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (SD Report)/ ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ
(SET Portal) / เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com เป็นต้น ดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำ�หนดและตามกฎหมายโดยเปิดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. เปิดเผย “นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี” “จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ” “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ไว้โดยสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯและสารสนเทศทางการเงิน งบการเงินของบริษัทฯ
ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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4. มีการกำ�หนดขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย และจำ�นวนครัง้ ของการประชุม และ จำ�นวนครัง้ ทีก่ รรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผา่ นมาและความเห็นจากการทำ�หน้าที่
5. เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ ะท้อนภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ การให้คา่ ตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ใน รายงานประจำ�ปี และ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
6. จัดส่งรายงานทางการเงิน คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน (MD&A) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำ�นักงาน
ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำ�หนด
7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความน่าเชื่อถือ โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำ�นักงาน ก.ล.ต.
8. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญตามนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานใช้ โอกาสจากการเป็น กรรมการผู้บริหารหรือ
พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังที่ได้กำ�หนดไว้ ในคู่มือ “จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ” ถึงข้อปฏิบัติสำ�หรับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ให้หลีกเลีย่ งการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ในกรณีทจี่ �ำ เป็นต้องทำ�รายการดังกล่าวต้องกระทำ�โดยมีราคาและเงือ่ นไขเสมือนการทำ�รายการกับบุคคลภายนอกรวมถึง
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ ทีม่ สี ว่ นได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ภายใต้ประกาศ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนพันธ์ (Investor Relations Section) ที่ดำ�เนินงาน ตาม “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” และ
เป็นศูนย์กลางเพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และประชาชนชนทั่วไปที่สนใจ
ในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับบริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผลการดำ�เนินงาน งบการเงิน ข่าวสาร บริษทั ฯ ข้อมูลหลักทรัพย์ กิจกรรมหลักทรัพย์รายงานประจำ�ปี/รายงานแบบ56-1/ข้อมูลต่างๆ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.ichitangroup.com/investor.php ส่วน นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้มีความทันสถานการณ์รวมถึงบริษัทฯให้ความสำ�คัญกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน กิจกรรมงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารระดับสูง
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยตรงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัทฯ และช่วย
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
		
โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนำ�เสนอข้อมูลของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นการนำ�เสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ การจัด
ประชุม One on One meeting จัดนำ�เสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (Company Visit) การนำ�เสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) การนำ�เสนอข่าวสารผ่านสือ่ มวลชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถาม
ทางอีเมล์ (E-mail) และโทรศัพท์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ฯเบือ้ งต้นทีห่ น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ นางสาวพรภักฆศิ์ จันทร์ผอ่ งศรี
ที่โทรศัพท์ 02-716-5555 หรือ E-mail : ir@ichitangroup.com
		
ในปี 2561 บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่รายงานทางการเงินโดยบริษัทฯจะรายงานข้อมูลที่
ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีและสารสนเทศสำ�คัญตามเหตุการณ์และตามที่กฎหมายกำ�หนด พร้อมกันนี้ การเปิดเผยรายงานงบการเงิน
ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้
เปิดเผยข้อมูลทีม่ ิใช่งบการเงินตามข้อกำ�หนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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ในปี 2561 บริษัทฯจัดให้มีการนำ�เสนอข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ ดังนี้
		
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ สามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯในส่วน “ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์” ,”IR Newsletter” และ
“ข่าวสารผู้ถือหุ้น/นักลงทุน” http://www.ichitangroup.com/investor.php/ir_calendar และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ลำ�ดับ
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สรุปกิจกรรมในปี 2561

จำ�นวน(ครั้ง)

1.

กรรมการผู้อำ�นวยการ พบกลุ่มนักลงทุนจากโครงการ Future Generation Wealth program
(Company Visit) 24 สิงหาคม 2561

1

2.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี (AGM) วันที่ 25 เมษายน 2561

1

3.

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

4.

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

1

5.

จัด Analyst Meeting : กลุ่มนักลงทุนรายย่อย / กลุ่มนักลงทุนสถาบัน

7

6.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก JETRO เข้าเยี่ยมชมโรงงานภายใต้ โครงการ “FY2017 : The 2nd Global
Networking Conference on Food Industry in Bangkok” วันที่ 6 มีนาคม 2561

1

7.

วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ : IR Newsletter

2

8.

การให้ข้อมูลกับ นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น/นักวิเคราะห์ ผ่านโทรศัพท์ 5 สาย อีเมล์ 6 ฉบับ

9.

บริษัทฯมีฝา่ ยงานสื่อสารองค์กรทำ�หน้าที่ออก Press Release และข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทฯตลอดปี

22 รายการ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำ�คัญในกำ�หนดให้มี การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี รวมถึงมี
บทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายของบริษทั ฯโดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงในการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ การบริหาร
ความเสี่ยง แผนการดำ�เนินงาน และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี ตลอดจนกำ�กับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำ�กลยุทธ์และแผนงานประจำ�ปี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ ซึง่ ในการกำ�หนดกลยุทธ์และแผนงานประจำ�ปี ได้มกี ารวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความท้าทาย
และโอกาสทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ เพือ่ ให้ออกมาเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์หลักทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว พร้อมกันนีบ้ ริษทั ฯ
ได้มีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เช่น โครงสร้างของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการรวมทั้งบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำ�นวนรวม 9 ท่าน มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการจากฝ่ายบริหาร 6 ท่าน กรรมการ
ที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสอดคล้องกับ
เกณฑ์ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ที่กำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำ�างานที่โปร่งใส
มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ มีความหลากหลายวิชาชีพ และมีประสบการณ์ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ อาทิ
ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านวางแผนกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดยมิได้มีการกีดกัน
ทางเพศแต่อย่างใด
1.2 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ซึ่งมีบทบาทหน้าที่แสดงรายละเอียดไว้ ใน “การสรรหากรรมการ และ ผู้บริหาร”ของ
บริษัทฯ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
4) คณะกรรมการธรรมาภิบาล 5) คณะกรรมการบริหาร
1.3 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำ�นวยการเป็นบุคคลเดียวกันอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มี
การกำ�หนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำ�นาจอย่างชัดเจน
1.4 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง “เลขานุการบริษัท” เพื่อทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการและจัดปฐมนิเทศน์เกีย่ วกับบริษทั ฯให้กรรมการใหม่หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษทั เปิดเผย
รายละเอียดไว้ ใน รายงานประจำ�ปี และ แบบ 56-1
1.5 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการ กรรมการผู้อำ�นวยการ และ ผู้บริหารระดับสูงให้ได้พัฒนาและอบรมความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างสม่ำ�เสมอเช่น ในปี 2561 ได้มีการจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
1.6 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีกำ�หนดการประชุมรายไตรมาส และได้แจ้งเป็นกำ�หนดการล่วงหน้าแก่
กรรมการทุกท่านทั้งปีโดยสำ�นักเลขานุการบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ เอกสารประกอบ
การประชุมให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า 7 วันทำ�การและกำ�หนดให้จำ�นวนองค์ประชุมคณะกรรมการมีขั้นต่ำ� เพื่อคณะกรรมการจะ
ลงมติในที่ประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด โดยในปี 2561คณะกรรมการบริษัทมี
การประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร (Non-Executive Director - NED) 1 ครั้ง
		
การประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระมีการบันทึกรายงานการประชุม
เป็นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บรายงานประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้กรรมการและ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี้
ผูบ้ ริหารระดับสูงยังเข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้รายละเอียดเพิม่ เติม เพือ่ ใช้การประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อีกด้วยประธานกรรมการบริษทั ร่วมกับ
กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่
		
วาระการประชุม
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ เพื่อช่วยใน
2.1 ติดตามและการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานให้ ใกล้ชิดมากขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส
2,2 คณะกรรมการบริษัท มีการกระจายอำ�นาจในการบริหารงานที่ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และจัดให้มคี ณะกรรมการบริหารเพือ่ ช่วยในการพิจารณาและกลัน่ กรองงานเฉพาะเรือ่ งเพือ่ ประกอบการ
ตัดสินใจของกรรมการผู้อำ�นวยการ
2.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อ�ำ นวยการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ ทักษะ และความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย และมีภาวะผูน้ �ำ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับ ตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยรวมดังต่อไปนี้
3.1 กำ�หนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้งร่วมกับคณะ
กรรมการบริหาร รวมทั้งจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดเพื่อกำ�กับดูแลให้ ฝ่ายบริหารดำ�เนินธุรกิจ
เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำ�หนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยฝ่ายบริหารจะรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับทราบรายไตรมาส
3.2 อนุมัตินโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนรับทราบผ่าน ทางการจัดประชุม เว็บไซต์
และ อีเมล์ ของ บริษทั ฯ เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ภิ ายในองค์กร พร้อมบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนและได้เปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
หัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี” http://www.ichitangroup.com/corporate_governance1.html
3.3 กำ�กับดูแลให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผหู้ นึง่ ผู้ ใด ไม่ด�ำ เนินการอันใดทีเ่ ป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการดูแลให้การดำ�เนิน
กิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ พ.ร.บ
หลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำ�นักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
3.4 กำ�หนดนโยบายทางการเงินให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
3.5 กำ�หนด ติดตามและการปฏิบตั ติ าม หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ตลอดจนแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ
ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ�
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.6 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม
3.7 จัดให้มีการจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan) สำ�หรับ กรรมการผู้อำ�นวยการ หรือผู้บริหารระดับสูง โดยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการดำ�เนินงานตามแผนสืบทอดตำ�แหน่งปีละ 1 ครั้ง
3.8 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดมูลค่าเพิม่ แก่ธรุ กิจ พร้อมทัง้ กำ�กับ ดูแลการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ
3.9 กำ�หนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำ�คัญครอบคลุมทั้งองค์กรอันอาจเกิดขึ้นกำ�หนดแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยงดังกล่าวและติดตามผลการดำ�เนินงานตามแนวทางป้องกันความเสี่ยงนั้นที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
3.10 กรรมการของบริษัทฯมาจากการแต่งตั้งและมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จำ�กัด ข้อกำ�หนดของ ก.ล.ต. และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม
3.11 กรรมการผู้อำ�นวยการ ทำ�หน้าที่บริหารงานของบริษัทฯในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนดและ
ควบคุมดูแล การดำ�เนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
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4. การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายการดำ�รงตำ�แหน่ง “กรรมการ”ในบริษัทจดทะเบียนอื่นสำ�หรับกรรมการ และกรรมการ
ผู้อำ�นวยการของบริษัทฯได้ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ปัจจุบัน กรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน และกรรมการผู้อำ�นวยการ
ไม่มีท่านใดที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท
5.วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำ�หนดนโยบายวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง “กรรมการอิสระ”ของบริษัทฯ ให้ไม่เกิน 9 ปี ณ ปัจจุบัน
กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีท่านใดที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯเกิน 9 ปี
6. จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำ�หนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ� ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้
พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯหัวข้อ
“การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี” ข้อย่อย “จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ” http://www.ichitangroup.com/corporate_governance1.html
7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่วา่ การตัดสินใจใดๆ ในการดำ�เนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะต้องทำ�เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำ�หนดให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยงโยงของตนในรายการดังกล่าว และ
ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ตัดสิน รวมถึงไม่มีอำ�นาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆคณะกรรมการตรวจสอบจะนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ซง่ึ ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ท่ี
สำ�นักงาน ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนดรวมทั้งมี การเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำ�ปี และ แบบ 56-1
8. ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การดำ�เนินงาน บริษทั ฯ จึงได้ก�ำ หนดภาระหน้าทีอ่ �ำ นาจการดำ�เนินการของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุม
ดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยคณะกรรมการ
บริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำ�หน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยแต่งตั้ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำ�คัญของบริษัทฯได้ดำ�เนินการตามแนวทางที่กำ�หนดและมีประสิทธิภาพโดยเปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ
“การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน/ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”
9. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารทำ�การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทีม่ อี ยูเ่ พือ่ พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานให้ผลการดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง และ การบริหารความเสี่ยง”
10. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทำ�หน้าที่สอบทานรายงานการเงิน โดยมีฝา่ ยบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำ�เสนอ รายงาน
ทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้ง
		
สารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีรบั รองและตรวจสอบ/
		
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งจะดำ�เนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำ�คัญทั้งข้อมูล
			
ทางการเงินและ ไม่ใช่การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำ�เสมอ รายละเอียดในหัวข้อ “รายงาน
			
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”
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11. แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารงานของบริษทั ฯอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนการดำ�เนินกิจการ
อย่างต่อเนือ่ ง อันจะนำ�มาซึง่ การเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งขึน้ สำ�หรับ
กรรมการผู้อำ�นวยการ /ผู้บริหารระดับสูง/พนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อกำ�หนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำ�แหน่งของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำ�แหน่งที่สำ�คัญ ขององค์กรต่อไปในอนาคต โดยแต่ละปีจะกำ�หนดให้มีการพิจารณาเลื่อน
ตำ�แหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน (KPI)
12. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และ การประเมินตนเองของกรรมการผู้อำ�นวยการ (CEO)
คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
และ กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ เป็นประจำ�ทุกปี โดยได้จดั ทำ�การประเมินใน 4 รูปแบบตามแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือ่ ความเข้าใจ
ในการทำ�งานของคณะกรรมการบริหารบริษัท รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลจะ
คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อโดยหากคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 85= ดีมาก / ร้อยละ 75-84 = ดี / ร้อยละ 65-74 = ค่อนข้างดี /
ร้อยละ 50-64=พอใช้ / ต่ำ�กว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ในปี 2561 มีผล ดังนี้
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
ทั้งหมด 60 ข้อ คะแนนเต็ม 240 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.4 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
ทั้งหมด 36 ข้อ คะแนนเต็ม 144 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.5 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
ทั้งหมด 11 ข้อ คะแนนเต็ม 44 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.2 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
4) การประเมินของกรรมการผู้อำ�นวยการ (CEO) โดยประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ทั้งหมด 54 ข้อ คะแนนเต็ม 216 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.1 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านเป็นประจำ�ทุกปีแล้ว รายงานผลให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยในปี2561 ทำ�การประเมินในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 แล้วแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบ
ใน วันที่ 12 ธันวาคม 2561
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
การประเมินใน 4 รูปแบบครอบคลุมประเด็นหลักๆดังนี้
1) นโยบายคณะกรรมการ
2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3) การจัดเตรียมและดำ�เนินการประชุม
4) แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5) การดูแลเรื่องการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
6) การดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์ (CEO)
7) การบริหารงานและความเป็นผู้นำ� (CEO)
13.ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ สนอความเห็นและพิจารณาเกีย่ วกับอัตราค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการแต่ละชุด กรรมการผู้อำ�นวยการ และ ผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี โดยได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนไว้
อย่างชัดเจนและโปร่งใสและอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน ซึ่งเป็น
ผลตอบแทนที่จูงใจในระยะยาวที่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำ�เสนออัตราค่าตอบแทนเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จา่ ยให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำ�นักงาน ก.ล.ต.
กำ�หนดรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร”
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14. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารให้มกี ารร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเพือ่ ให้พฒ
ั นาความรู้ ในทุกด้าน เพือ่ ให้
การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพในด้านการกำ�กับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำ�เนินการด้านต่างๆ
ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ขณะเดียวกันก็มนี โยบายทีจ่ ะเสริมสร้างความรูแ้ ละมุมมองใหม่ ให้กบั
กรรมการทุกคนทั้งในด้านการกำ�กับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขานุการบริษัท นำ�เสนอ
เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ด ีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ กฏหมายที่ควรทราบ ฯลฯ เพื่อเป็น
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ อีกทัง้ ให้มกี ารเข้าเยีย่ มชมกิจการและเข้ารับฟังบรรยายเกีย่ วกับ
ธุรกิจ และจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการหรือกรรมการผู้อำ�นวยการ เพื่อเป็นการผู้คุย สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ในปี 2561บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงได้มีการจัดทำ�คู่มือ
กรรมการและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ นโยบายที่สำ�คัญที่กรรมการควรทราบไว้ ในคู่มือกรรมการ
• การพัฒนาความรู้
คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเข้าอบรม
หลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้
ตารางหลักสูตรที่กรรมการอบรม/สัมมนาตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2561
ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

หลักสูตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรอื่นๆ

1) นายตัน ภาสกรนที

ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้อำ�นวยการ

1) DAP รุ่นที่12/2004
2) FBG รุ่นที่ 6/2016

• จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รปั ชันในระดับองค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพ

2) นางอิง ภาสกรนที

รองประธานกรรมการบริษทั /
1) DAP รุ่น 12/2004
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง/ 2) DCP รุ่น 44/2004
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
3) FBG รุ่น 6/2016
ค่าตอบแทน/
กรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ

• SD หลักสูตรอบรมด้านการบริหาร ความรับผิดชอบ
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
• จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รปั ชันในระดับองค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพ

3) นายธิติ จิรนนท์กาล

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร

• จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียน
รู้การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในระดับ
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

1) DAP รุ่นที่ 12/2004
2) FBG รุ่นที่ 6/2016
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ชื่อ - สกุล
4) นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

ตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน
โรงงาน

หลักสูตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรอื่นๆ

1) DAP รุ่นที่ 106/2013
2) RCL รุ่นที่ 5/2016

• SD หลักสูตรอบรมด้านการบริหาร ความรับผิดชอบ
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
• จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รปั ชันในระดับองค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพ

5) นายธนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย

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

• SDหลักสูตรอบรมด้านการบริหารความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 โดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
P01: CSR for Corporate Sustainability
• จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รปั ชันในระดับองค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพ

6) พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์
นิมมลธนากรณ์

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

1) DAP รุ่น 106/2013
2) AACP รุ่น 16/2014
3) RNG รุ่น 8/2016
4) ELP รุ่นที่ 9/2017

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์หลักสูตร
Audit Committee Seminar Get Ready for Year End

7) นาย อิสสระชัย
เดชาฤทธิ์

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนด ค่าตอบแทน/
กรรมการธรรมาภิบาล

1) DAP รุ่นที่ 27/2004
2) AACP รุ่นที่ 17/2014
3) RNG รุ่นที่ 8/2016
4) ELP รุ่นที่ 9/2017

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์หลักสูตร
Audit Committee Seminar Get Ready for Year End

8) นายประสาน
ลิ้มพิพัฒนกุล

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน

1) DAP รุ่น 106/2013
2) AACP รุ่น 16/2014
3) RNG รุ่น 8/2016
4) ELP รุ่นที่ 9/2017

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์หลักสูตร
Audit Committee Seminar Get Ready for Year End

9) นางสาวอารยา
พานิชายุนนท์

กรรมการบริษัท /
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน

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

• จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในระดับ
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

15. การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและติดตาม
ผลการปฏิบัติการตามแผนการดำ�เนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำ�เสมอ โดยในปี 2561 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายของ
บริษัทฯ หรือหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด(มหาชน) มีระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและ
อนุมัติการกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียด ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จะต้องไม่นำ�ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จะต้องไม่ทำ�การซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ
ข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำ�นิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำ�หนดนี้ให้รวมความถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วยผู้ ใดที่ ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำ�ผิดอย่างร้ายแรง
4. บริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ/
ผู้บริหาร และ พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำ�นวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศ
สำ�คัญถูกเปิดเผย
5. บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมการ/ ผู้บริหารและพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำ�นวยการฝ่ายขึ้นไปรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ
ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต. ) ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน
ก.ล.ต. เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนโดยใช้ข้อมูลภายในรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในหัวข้อ“การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ”
นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำ�ข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนที่จะเผยแพร่
ต่อสาธารณะโดยการจำ�กัดบุคคลทีจ่ ะทราบข้อมูลในวงจำ�กัด และจัดให้มกี ารให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริหาร เพือ่ รับทราบภาระหน้าทีท่ ผ
่ี บู้ ริหารต้องรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกำ�หนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์”) บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนด
ห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำ�การใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์
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รายงานประจำ�ปี 2561

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 29
มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วม
ประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน ความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงแบบประเมินของคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มี 5 ส่วน 17 หลักการ โดยการประเมิน
การควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ
มีระบบการ ควบคุมภายในอยูใ่ นระดับเหมาะสมเพียงพอ สรุปในแต่ละหัวข้อได้ ดังนี้
การควบคุมภายในองค์กร
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดโครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคณะกรรมการ
แต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และกำ�กับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผล
ให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ
ได้จัดโครงสร้างองค์กรกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบแยกตามสายงาน
ที่สอดคล้องกับ กลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระและรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีการกำ�หนดเป้าหมายธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดย
การจัดทำ�แผนงาน งบประมาณประจำ�ปี และตัวชี้วัดที่เ หมาะสม เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานของพนักงาน มีระบบการจ่ายผลตอบแทน
โดยพิจารณาจากผลสำ�เร็จงานตามเป้าหมายของดัชนี้ชี้วัดส่วนบุคคล
มีแผนในการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำ�แหน่งที่สำ�คัญกำ�หนดระบบ
ควบคุมจริยธรรมเป็นนโยบายและมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้ฝ่าย
บริหารและพนักงานนำ�ไปปฏิบัติเพื่อไม่ ให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่สอดคล้อง
กับหลักการ COSO และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ มาตรฐาน
สากลที่ เ หมาะสมในการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง ได้ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานประจำ � ปี
รวมถึ ง การกำ � หนดระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านทั่ ว ไป
คูม่ อื คุณภาพ คูม่ อื อำ�นาจดำ�เนินการในการอนุมตั แิ ต่ละระดับ ทีเ่ ป็นระบบ รัดกุม
รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่แข่งขันด้วย ความเป็นธรรม
การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญในการบริหารความเสีย่ ง โดยกำ�หนด
กระบวนการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ โดยวิ ธี ก ารระบุ แ ละวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งทุ ก ประเภท
รวมถึงจัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กรโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่รับผิดชอบในการกำ�หนดกรอบนโยบายรวมถึง
การกำ � กั บ ดู แ ลให้ มี ร ะบบและกระบวนการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กรและมีการสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบผ่านคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วย
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ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ประสานงานการประเมิน
ความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตนเอง โดยให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัย
ความเสี่ยงด้านต่างๆที่สำ�คัญโดยคำ�นึงถึงโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละหน่วยงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
และภาคเอกชนพร้อมทัง้ กำ�หนดมาตรการในการป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว
โดยรวมเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารความเสีย่ ง และมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในทำ�หน้าที่สอบทานความเหมาะสมของมาตรการป้องกัน รวมถึง
การกำ�หนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ ในระดับที่ยอมรับได้
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการเตรียมความพร้อมต่อ
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว โดยมี ก ารจั ด ทำ � แผนการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ จะมีความต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้
จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์
และกำ�หนดมาตรการต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้
เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ และให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนนำ�หลักการไปปฏิบัติและจัดให้มีการติดตาม
และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส
การควบคุมการปฏิบัติงาน
		 คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกำ�หนดขอบเขตหน้าที่ ขัน้ ตอน และอำ�นาจ
ในการดำ�เนินการใดๆของฝ่ายบริหาร และผู้มีอำ�นาจในแต่ละลำ�ดับชั้น
อย่างชัดเจนโดยจัดทำ�เป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ แจ้งให้กับผู้บริหาร
และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ทุกขัน้ ตอนกระบวนการ มีการติดตามตรวจสอบ
และสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำ�หนดของกฎหมาย
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
ทบทวนและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบประจำ�ปี เพือ่ ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ที่อาจมีความเสี่ยงสูง ซึ่งมั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆมีระบบ
การควบคุ ม ในการปฏิ บั ติ ง านที่ เ พี ย งพอตอบสนองความเสี่ ย งใน
การดำ�เนินงานทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรมความรู้ ทักษะ
และความสามารถให้เหมาะสมกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวมทัง้ ได้มกี ารกำ�หนด
แผนการสรรหาผู้สืบทอดตำ�แหน่งที่สำ�คัญ และได้พิจารณาประเด็นสำ�คัญ
ที่ตรวจพบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกที่
มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ
ทำ�มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหา โดยที่ผา่ นมาหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในยั ง ไม่ พ บการกระทำ � ใดที่ เ ป็ น การฝ่ า ฝื น กฎหมายสำ � หรั บ การทำ �
ธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คะกรรมการบริษัทได้
กำ�หนดให้มีการดำ�เนินการตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยการทำ�ธุรกรรมให้ถอื เสมือนเป็นบุคคลภายนอก

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

และคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญซึ่งธุรกรรมดังกล่าว
จะดำ�เนินการตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทโดย
สำ�นักตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตาม สอบทาน ตรวจสอบการปฏิบัติ
รวมถึงรายงานข้อมูล ของธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบและพิจารณารายไตรมาส
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
		 ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารบริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และใช้นโยบายบัญชี
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้ โปรแกรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพใน
การวางแผนการใช้ทรัพยากรและการบริหารข้อมูลทางการบัญชี การเงิน
การซื้อ การขาย การบริหารสินค้าคงคลัง และข้อมูลการวางแผนการผลิต
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วมีความแม่นยำ� ซึ่งจะทำ�ให้ฝา่ ยบริหาร
รับรู้ข้อมูลและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยได้วางมาตรการป้องกัน
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากระบบสารสนเทศ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯ มีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียง
พอต่อการตัดสินใจ โดยเฉลี่ยจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
และกำ�หนดให้มเี ลขานุการบริษทั ให้ค�ำ แนะนำ� ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท เป็นศูนย์กลางใน
การจัดทำ�และจัดเก็บเอกสารสำ�คัญต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการหนังสือ
นัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้อง
เกีย่ วกับการจัดทำ�งบการเงินของบริษทั ฯ เพือ
่ ให้มคี วามมัน่ ใจว่า บริษทั ฯ
มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมบริษทั ฯ
จัดให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้น
และเพือ่ ให้หน่วยงานภายนอกได้รบั ข้อมูลทีต่ อ้ งการ/ สามารถแจ้งข้อมูลแก่
บริษทั ฯ ได้ ซึง่ แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน”
ระบบการติดตามและประเมินผล
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 7 ครั้ง เพื่อกำ�หนด
นโยบาย แผนดำ�เนินธุรกิจ และติดตามการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
บริหาร ส่วนคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ มีการติดตามผลการดำ�เนินธุรกิจ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน หรืองบประมาณในด้านต่างๆ เป็นประจำ�
ทุกเดือนมีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะกับสถานการณ์ในขณะนัน้ ๆ อยูต่ ลอดเวลา
และจัดให้ผบู้ ริหารระดับกลางได้มกี ารนำ�เสนอผลงานเป็นประจำ�รายไตรมาส
และในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้ทบทวนและปรับปรุงแผนระยะกลาง
					
นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ่ วาง
					
กลยุ ท ธ์ ใ นการทำ � ธุ ร กิ จ ได้ ชั ดเจนยิ่ ง ขึ้ น
					
ทัง้ นีแ้ ผนระยะกลางดังกล่าวจะมีการพิจารณา
					
ทบทวนทุกปีเพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
					
ทีเ่ ปลีย่ นไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีการพบปะพูดคุย
กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครัง้ มีส�ำ นักตรวจสอบ
ภายในทีท่ �ำ การตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระเพือ่ รายงานข้อบกพร่องทีเ่ ป็น
สาระสำ�คัญที่ตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม โดยสำ�นัก
ตรวจสอบภายใน ได้จดั ทำ�กรอบอำ�นาจหน้าที่ในการดำ�เนินการตรวจสอบ
การดำ�เนินงานอย่างสม่ำ�เสมอ จัดทำ�แผนงานประจำ�ปี และรายงานผล
การตรวจสอบให้ แ ก่ ค ณะกรรมการตรวจสอบรั บ ทราบและต้ อ งทำ �
รายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบทันทีทม่ี เี หตุการณ์ท่ี อาจมีผลกระทบ
ร้ายแรงต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ เช่น ด้านการผลิต การดำ�เนิน
กิจการ การทุจริตคอร์รัปชันหรือ การฝ่าฝืนกฎหมายของ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อชือ่ เสียงของบริษทั ฯ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ในด้านต่างๆ 5 ส่วนดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับการดำ�เนินธุรกิจ
และทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำ�หนดไว้
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
		 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(บริษัทฯ ) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ที่เป็นกรรมการอิสระ
3 ท่าน คือ พลอากาศตรีณฐั วรรธน์ นิมมลธนากรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล และนายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสุมล โฮ้บ�ำ เพ็ญ ผูจ้ ดั การส่วนตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับ
การแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อ
วันที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 เนือ่ งจากเป็นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในปฏิบตั งิ าน
ด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเข้าใจในกิจกรรมการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสมและ
โปร่งใส
• งานด้านกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)
บริษัทฯ มีการกำ�หนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร ประกอบด้วย
- สำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการและสำ�นักเลขานุการบริษัท
		 รับผิดชอบดูแลติดตามให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ หน่วยงาน
ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
ในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- สำ�นักกฎหมาย
		 รับผิดชอบกำ�กับดูแลงานด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ รวมทัง้ กฎหมายด้านการเป็นบริษทั จดทะเบียน กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม/
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็น
ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ให้คำ�ปรึกษาประเด็นข้อ
กฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำ�เนินงานมีความสอดคล้องกับ
กฎหมายโดยเฉพาะการทำ�ธุรกรรมใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้การ
ประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน
		 รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีอุดมการณ์ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบและดำ�เนินการต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อแสดงออกถึง
ความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมกับหน่วยงานภายนอกซึ่งบริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์
เข้าร่วมปฏิบัติและยื่นขอรับรองในปี2561ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC) ดำ�เนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย  หอการค้าแห่งชาติ สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า บริษทั ฯ มีนโยบายการกำ�หนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการทีเ่ หมาะสม เพือ่ ป้องกันการคอร์รปั ชัน
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ “นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติ เรื่อง แนวปฏิบัติ “การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน” เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำ�เนินการของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ  http://www.ichitangroup.com/investor.php/anti_corruption โดยมีรายละเอียดดังนี้
คำ�นิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สญ
ั ญา มอบให้ ให้ค�ำ มัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซึง่ เงิน
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดซึง่ ไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ หี น้าทีไ่ ม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวกระทำ�หรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั เป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซง่ึ ธุรกิจ หรือแนะนำ�ธุรกิจให้กบั บริษทั ฯ โดยเฉพาะ หรือ เพือ่ ให้ได้
มาหรือรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์อน่ื ใดทีไ่ ม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีทก่ี ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่
หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำ�ได้
ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าทีห่ รือด้วยกฎหมายของกรรมการผูบ้ ริหารและพนักงาน ทัง้ ของบริษทั ฯ ของลูกค้า 
และของคูค่ า 
้ หรือคูส่ ญ
ั ญาของบริษทั อาทิ การทำ�หลักฐานการเงินเป็นเท็จ การนำ�ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปใช้สว่ นตัว การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง
การกระทำ�ในลักษณะทีม กี ารขัดกันของผลประโยชน์ ฯลฯ
การจ่ายเงินคอร์รปั ชัน หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริตหมายความรวมถึง การจ่ายเงินทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจากบริษทั ฯ
เอง หรือผ่านลูกค้า/คูค่ า 
้ หรือบุคคลทีส่ าม
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
• นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
• นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
• นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักเห็นถึงความสำ�คัญของหลักการ กำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องบริษทั ฯ จึงมีความมุง่ มัน่
ในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น และกำ�หนดให้บริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามใน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำ�เนินการหรือกระทำ�การใดๆ
โดยให้ความสำ�คัญกับความโปร่งใสและคำ�นึงถึงความซื่อสัตย์ ในการติดต่อทำ�ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ
หลีกเลีย่ งการดำ�เนินการทีอ่ าจจะส่งผลต่อการกระทำ�ทีไ่ ม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการทีด่ ี รวมทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่
เพื่ออำ�นวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการกำ�หนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่ผู้ที่กระทำ�ความผิดดังกล่าวและเพื่อ
ความชัดเจนในการดำ�เนินการในเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ งสูงกับการเกิดคอร์รปั ชัน กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวัง
ในเรื่องดังต่อไปนี้
• ของกำ�นัล การเลีย้ งรับรองและค่าใช้จา่ ย  : การให้มอบหรือรับของกำ�นัล การเลีย้ งรับรองให้เป็นไปตามทีก่ �ำ หนดในจรรยาบรรณ
• เงินบริจาคเพือ่ การกุศล หรือเงินสนับสนุน : การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง           
   ตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู นำ�ไปใช้เพือ่ เป็นข้ออ้างในการติดสินบน
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ : ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำ�เนินธุรกิจทุกชนิด
การดำ�เนินงานของบริษัทฯและ บริษัทย่อย และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์
และต้องดำ�เนินการให้เป็นไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและอยู่
ระหว่างยื่นรับรอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการห่วงโซ่อุปทาน( Supply Chain) ของบริษัทฯนั้น มีความโปร่งใสจึงได้มีการขยายเจตนารมณ์
ไปสู่คู่ค้า (Supplier) โดยส่งเสริมความรู้ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
1. เพือ่ ให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย เข้าถึงช่องทางการร้องเรียน คณะกรรมการบริษทั จึงกำ�หนดให้มชี อ่ งทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน เพือ่ นำ�ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการและนำ�ไปจัดทำ�หลักสูตร
ฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2561 ยังไม่มขี อ้ เสนอแนะจากพนักงาน
2. คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพชีวติ ของพนักงาน จึงได้มกี ารกำ�หนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับค่าตอบแทนสวัสดิการและค่าตอบแทน
พนักงานในระยะยาว โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน
นอกจากนี้เพือ่ ให้พนักงานทีท่ �ำ งานกับบริษทั ฯมีทนุ สำ�รองชีพในระยะยาวเมือ่ เกษียณอายุจากการทำ�งานจึงได้จดั ตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพให้กบั
พนักงาน โดยบริษทั ฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กบั พนักงาน
นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิง่ ของ และ/หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษทั ฯและ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความได้เปรียบทางธุรกิจการค้าทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการทีพ
่ นักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคล บริษทั ฯและ บริษทั ย่อย มีนโยบายดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝกั ใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพทีส่ งั กัดพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่นำ�เงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เอือ้ ประโยชน์ทางธุรกิจ
บริษทั ฯ มีนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง ดัง้ นี้
•   บริษทั ฯ  สง่ เสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ สามารถใช้สทิ ธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี ใช้สทิ ธิทางการเมืองทีพ
่ งึ มี โดยเป็นการกระทำ�ใน
นามของแต่ละบุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ไม่ใช้ต�ำ แหน่งในบริษทั ฯ  หรือชือ่   หรือตราบริษทั ฯ  ชักจูง
ผูอ้ น่ื ให้จา่ ยเงินอุดหนุน  หรือให้การสนับสนุนแก่นกั การเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ไม่มนี โยบายทีจ่ ะให้การสนับสนุนทางการ
เงินไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นกั การเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ  เพือ่ ผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนัน้ ๆ
•   บริษัทฯ  ให้ความสำ�คัญในการเป็นกลางทางการเมือง  ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความเห็นใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจว่าบริษทั ฯ มีสว่ นเกีย่ วข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรือผูม้ อี �ำ นาจทางการเมืองคนใดคนหนึง่   
หรือกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่ อันอาจนำ�ไปสูค่ วามไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษทั ฯ และประเทศชาติ
•   ไม่ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯเพือ่ การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรือผูม้ อี �ำ นาจทางการเมืองคนใดคนหนึง่ หรือกลุม่ พลังใด
กลุม่ พลังหนึง่ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม เพือ่ แลกกับสิทธิพเิ ศษหรือผลประโยชน์อนั มิชอบ
•   บริษทั ฯ ไม่มสี ว่ นร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพืน้ ทีข่ องบริษทั ฯ  
•   ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย  และส่งเสริมให้พนักงานใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญ
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นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อน่ื ใด
บริษทั ฯ กำ�หนดให้การให้  หรือรับของขวัญ  หรือทรัพย์สนิ   หรือประโยชน์อน่ื ใด เป็นไปตามการกระทำ�ในวิสยั ทีส่ มควร    แต่ตอ้ งไม่มอี ทิ ธิพล
ต่อการตัดสินใจของบริษทั ฯ จึงกำ�หนดนโยบายแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
• การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน: กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่รบั เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คูค่ า 
้
ของบริษทั ฯหรือจากบุคคลใดอันเนือ่ งจากการทำ�งานในนามบริษทั ฯ นอกจากนีจ้ ะต้องไม่กระทำ�การใดๆ หรือพฤติกรรมใดๆ ทีอ่ าจมีผลให้เกิด
ข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สนิ บนและการทุจริต กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กหู้ รือกูย้ มื เงินหรือเรีย่ ไรเงิน สิง่ ของจากลูกค้า
หรือผูท้ �ำ ธุรกิจกับบริษทั ฯ เว้นแต่เป็นการกูย้ มื เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้า ของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว
• การรับหรือให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ  : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน
และมิใช่ตัวเงินจาก คูค่ ้าหรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนยิ ม โดยการให้และรับของขวัญ หรือการเลี้ยง
และรับเลี้ยงต่างๆ นั้น จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ กรณีมีการรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยง หรือรับเลี้ยง จะ
ต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้นทราบ ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่า
เงินสด การให้หรือการรับของขวัญ อาจกระทำ�ได้หากทำ�ด้วยความโปร่งใส หรือทำ�ในที่เปิดเผย หรือ สามารถเปิดเผยได้ กรรมการ  ผู้บริหาร
และพนักงาน  สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้  เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทฯ และพึงหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะ
ที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต
• การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล  : บริษัทฯไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของกำ�นัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของ
บริษัทฯ หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า
และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ
นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน โดยประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
3. บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. ขั้นตอนดำ�เนินการ
7.1 การลงทะเบียน และส่งเรื่องต่อไป
7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ
7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง
7.5 ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
1. วัตถุประสงค์
บริษัทฯส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้
โดยสอดคล้องกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทฯ คาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ
สงสัยว่าจะขัดต่อเรือ่ งดังกล่าวให้บริษทั ทราบ เพือ่ จะได้ชว่ ยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำ�เนินการ เพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุตธิ รรมต่อไป
และตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีการให้ความคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานกำ�กับดูแลด้วยซึ่งเป็นหลักการที่บริษัทฯ
เห็นว่าสมควรนำ�มาใช้กับบริษัทฯ ด้วย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯได้ทำ�หน้าที่ดูแลและให้คำ�แนะนำ�ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการ
กระทำ�ต่างๆ ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำ�ด้วยความสุจริตใจ
2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่ามีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำ�หนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่  
ควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นลำ�ดับแรก อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่แน่ใจหรือไม่สะดวกใจที่จะทำ�เช่นนั้น
พนักงานสามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรง ดังนี้
       •   กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นหรือเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป แจ้งเรื่องได้ที่ CG Report หรือสำ�นัก
เลขานุการบริษัท หรือ สำ�นักงานตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
       •   กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริหาร แจ้งเรื่องโดยตรงได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
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3. บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
  พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯและ บริษัทย่อย รวมถึงบุคคลภายนอก ที่พบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่ามีการกระทำ�ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ ข้อกำ�หนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ โดยผู้บริหาร และพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
พนักงานหรือเจ้าหน้าทีท่ แ่ี จ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถอ้ ยคำ�หรือให้ขอ้ มูลใดๆ ตามขอบเขตในข้อ  2 ด้วย ความสุจริตใจ ไม่ได้มเี จตนา
ในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ใดหรือต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจาก บริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งงาน
ลักษณะงาน  สถานที่ทำ�งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามี
ความจำ�เป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะดำ�เนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
• ผูร้ อ้ งเรียน/ผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกทีจ่ ะเปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้ จะไม่ปลอดภัย แต่หาก
มีการเปิดเผยตนเองก็จะทำ�ให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
• ผู้รับข้อร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คำ�นึงถึงความปลอดภัย โดยกำ�หนดมาตรการคุ้มครอง
พนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรม
• กรณีที่ผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิด ความเดือดร้อน
เสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำ�หนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรืออาจกำ�หนดมาตรการคุ้มครองโดยไม่มีการร้องขอก็ได้
หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
• ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
5.1 CG Report  ของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
• โทรศัพท์
02-716-5555
• E-mail cg@ichitangroup.com
5.2 สำ�นักเลขานุการบริษัท โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง
• ที่อยู่ สำ�นักงานเลขานุการบริษัท บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2922/301-303
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (10310)
5.3 สำ�นักงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
• โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรงที่อยู่ สำ�นักงานตรวจสอบภายใน  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ชั้น 28
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2922/301-303 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (10310)
• โทรศัพท์
02-716-5555
• E-mail internalaudit@ichitangroup.com
5.4 คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
• E-mail
คณะกรรมการตรวจสอบ Email : auditcommittee@ichitangroup.com
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ Email : internalaudit@ichitangroup.com
เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
• จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง
6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน “เรื่องร้องเรียน” ได้แก่
6.1 ผู้แจ้งข้อมูล (Caller or Claimer) : ผู้แจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์/ โทรสาร /E-mail หรือจดหมายทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ
6.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน (Case Coordinator) : ผู้ทำ�หน้าที่รับเรื่อง และเก็บข้อมูลเบื้องต้น และเก็บผลสรุปของการดำ�เนินงาน ได้แก่
CG Report สำ�นักเลขานุการบริษัท สำ�นักตรวจสอบภายใน
6.3 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน  (Case  Owner) :  ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่ถูกร้องเรียน หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของหน่วยงานที่ถูกร้อง
เรียน และในกรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่อยู่ปฏิบัติงานเป็นระยะยาว ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
เป็นผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตามความหมายของข้อนี้แทน
6.4 ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย (Human Resources, HR) : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6.5 กรรมการผู้อำ�นวยการ (Chief Executive Officer, CEO) : ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทฯ
6.6 คณะกรรมการตรวจสอบ (the Audit  Committee)
6.7 คณะกรรมการบริษัท (the Board of Directors)
				
7. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
   7.1 การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป
   (1) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และกำ�หนดวันแจ้งความคืบหน้าของเรื่องที่ร้องเรียน
แก่                              ผู้ร้องเรียน ดังนี้

75

รายงานประจำ�ปี 2561

• กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ให้ดำ�เนินการโดยด่วนที่สุด
• กรณีอื่น ให้ดำ�เนินการโดยเร็ว
• กรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป เช่น คำ�ถามเกี่ยวกับราคาหุ้น การจ่ายเงินปันผล จะไม่มีการลงทะเบียนรับเรื่อง แต่จะส่งเรื่องให้กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อตอบกลับแก่ผู้สอบถาม
(2) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียนดังนี้
•   ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
•   วันที่ร้องเรียน
•   ชื่อบุคคล หรือ เหตุการณ์ที่ร้องเรียน
•   ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(3) เมือ่ ลงทะเบียนรับเรือ่ งร้องเรียนแล้ว ให้ก�ำ หนดชัน้ ความลับตามเนือ้ หาของเรือ่ ง (ยกเว้นกรณีทเ่ี ป็นการสอบถามทัว่ ไป) และดำ�เนินการดังนี้
•  ส่งไปให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำ�เนินการหาข้อเท็จจริง และสั่งการตามอำ�นาจหน้าที่ที่มี
•  ส่งสำ�เนาให้ฝา่ ยบริหารทรัพยากรบุคคลทราบเบื้องต้น เพื่อเตรียมให้คำ�แนะนำ�การดำ�เนินการด้านระเบียบวินัยหรืออื่นๆ
•  ส่งสำ�เนาให้ประธานกรรมการบริหารทราบด้วย
•  กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร ให้ส่งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ
7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ
• ผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนดำ�เนินการหาข้อเท็จจริง และให้ขอ้ แนะนำ�ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้มกี ารประพฤติหรือปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษ
ทางวินัย สั่งลงโทษโดยปรึกษากับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามมาตรฐานโทษด้วย และหากผู้ดูแลเรื่อง
ร้องเรียนไม่มีอำ�นาจสั่งลงโทษ ก็ให้เสนอเป็นลำ�ดับชั้นไปจนถึงผู้มีอำ�นาจแล้วแต่กรณี และให้ส่งผลการหาข้อเท็จจริง การดำ�เนินการ
และการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้ประธานกรรมการบริหาร โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้น เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการด้วย
• กรณีเป็นเรือ่ งร้องเรียนจากผูท้ ไ่ี ม่ระบุชอ่ื   และไม่สามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้เพียงพอ ให้ผดู้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้น เพื่อขอแนวทางการ
ดำ�เนินการที่เหมาะสมต่อไป หากประธานกรรมการบริหาร เห็นว่า ไม่สามารถดำ�เนินการเรื่องร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิด
เรื่องไป ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งสำ�เนาให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
• หากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว  พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ ให้
ข้อแนะนำ�แก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มี
การลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาลำ�ดับเหนือขึ้นไป 1 ขั้น เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง และสำ�เนาเรื่อง
ให้ผปู้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียนเพือ่ แจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบและรายงานแก่ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
• กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร ให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสั่งการ
7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
• ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำ�เนินการตามคำ�สั่งการของประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) และให้ข้อแนะนำ�
ให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป และแจ้งผลการดำ�เนินการให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบด้วย
• ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนแจ้งผลการดำ�เนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ และบันทึกผลของการดำ�เนินการเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนไว้
โดยนำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส
• ผูป้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
7.4 การร้องเรียนโดยไม่สจุ ริตหรือผิดช่องทาง
การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ� หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำ�โดยไม่สุจริต หรือทำ�ผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย  
บริษทั ฯ จะพิจารณาดำ�เนินคดีกบั บุคคลนัน้ ๆ ด้วย
7.5 ความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียน ผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียน และ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป ในกรณีทผ
ี่ ปู้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียน
หรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนหรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และผู้บังคับบัญชา
เหนื
อขึ้นไปของผู้ละเลย จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยด้วย
		
ในปี 2561 ไม่พบการรายงาน หรือการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มี การจัดการ
อบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2557 ให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯเพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงความสำ�คัญของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนเองในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
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รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการทำ�รายการระหว่างกัน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ได้เปิดเผยรายละเอียด
การทำ�รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ
บริษัทฯ ไว้ ในงบการเงินประจำ�ปี 2561 ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการทำ�
รายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการในกลุ่มบริษัทฯ หากรายการที่เกิดขึ้น
ที่มิใช่เป็นรายการธุรกิจปกติ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆจะ
ไม่มีส่วนอนุมัติในรายการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและเป็นจริยธรรมของกรรมการและหากมีการประเมินราคาก็

จะใช้บริษัทประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับสำ�นักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เป็นผูป้ ระเมินเพือ่ ให้ความเห็นชอบหรือความเหมาะสม
ทัง้ นีเ้ มือ่ มีรายการเกิดขึน้ ทาง บริษทั ฯ จะมีการเปิดเผยสารสนเทศสูส่ าธารณะ
ผ่านระบบ SET Portal ภายในเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด
โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันซึ่งรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ                      
เกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันและเป็นไปตามธุรกิจปกติ

1. บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์กบั ประธานกรรมการบริษทั
บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์กับประธานกรรมการบริษัท

1. นายตัน  ภาสกรนที (“นายตัน”)

• ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

2. นางอิง  ภาสกรนที (“นางอิง”)

• กรรมการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และคู่สมรส“นายตัน”

3. นางสาววริษา ภาสกรนที (“นางสาววริษา”)

• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบุตรสาว”นายตัน”

4. นายภาสกร ภาสกรนที (“นาย ภาสกร”)

• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบุตรชาย “นายตัน”

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

• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบุตรสาว “นายตัน”

6. บริษัท ไอ แอม กรีนที จำ�กัด (IGT)
• น.ส. ธัญธิตา ภาสกรนที  ซึ่งเป็นพี่สาว”นายตัน”เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    ดำ�เนินธุรกิจจัดจำ�หน่ายเครื่องดื่มให้บริษัทฯ และได้รับสิทธิ์จาก   ร้อยละ 80.0
    นายตัน ภาสกรนที ในการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน
    รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตันเป็น                 
    ระยะเวลา 5 ปี
7. บริษัท ภาสกรนที จำ�กัด (PAS) ดำ�เนินธุรกิจโรงแรม

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ “นางอิง”
• “นางอิง” “นาย ภาสกร” และ “นางสาววริษา” เป็นผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วน
   การถือหุ้นรวมร้อยละ 100

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

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ “นางอิง”
• “นางอิง”เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 79.7

9. บริษัท ตัน แอสเซ็ท จำ�กัด (TAN)
   ดำ�เนินธุรกิจให้เช่าและบริการพืน้ ทีแ่ ละ ให้บริการพืน้ ทีส่ นามฟุตบอล

• “นายตัน”   “นางอิง” และ  “ นางสาว วริษา”
   เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 91.1

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

• “ นางสาว วริษา” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมร้อยละ 52.8

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

• “นายตัน”  “นางอิง”  “นาย ภาสกร” และ “ด.ญ. ใกล้นที”                
   เป็นผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100

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

• “นางอิง” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 48.8
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2. รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ  และบริษทั ย่อยและบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในปี 2561 และ  ปี 2560  บริษัทฯ  มีการเข้าทำ�รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
1.  บริษัท ไอ แอม  
    กรีนที จำ�กัด
    (IGT)
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มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

ปี 2561

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2560

รายได้ค่าขายสินค้า
ยอดคงค้าง          
ณ สิ้นงวด

417.63
36.65

563.58
35.15

• รายการขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มของบริษัทฯ ให้แก่ IGT ซึ่งเป็นผู้จัด
จำ�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 ต้องซือ้ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ จากบริษทั ฯ ตาม
ราคาขายของบริษัทฯ ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่ IGT ขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่
ลูกค้า  และบริษัทฯ ออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาขายใกล้เคียงกับผู้จัดจำ�หน่าย
รายอื่นของบริษัทฯ ในช่องทางจัดจำ�หน่ายเดียวกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของ IGT ไม่ทับซ้อนกับ
กลุ่มเป้าหมายของผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่นซึ่งบริษัทฯ ใช้บริการอยู่ อันจะ
เป็นประโยชน์ให้สนิ ค้าของบริษทั ฯ สามารถเข้าไปสูฐ่ านลูกค้าทีม่ ากขึน้ นอกจากนี้
ในส่วนของโครงสร้างราคา  ทางบริษัทฯ มีนโยบายกำ�หนดโครงสร้างราคา
ที่ยุติธรรมและสามารถแข่งขันได้ โดยหากเทียบกับคู่ค้ารายอื่น บริษัทฯ
มีการกำ�หนดโครงสร้างราคาขายให้ IGT สูงกว่าคูค่ า้ รายอืน่ จึงเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

ค่าใช้จ่ายสำ�หรับ
กิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย   - โปรโมชั่น
สินค้าแถมรายเดือน

37.38

52.14

ยอดคงค้าง           
ณ สิ้นงวด

1.47

3.06

• รายการดังกล่าวคือการชำ�ระเงินคืนค่าสินค้าแถมที่ผู้จัดจำ�หน่ายแถมให้
ลูกค้า  ซึ่งเป็นการแถมตามโปรโมชั่นประจำ�เดือน ซึ่งการส่งเสริมการขาย
ดัง กล่า วเป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ ในสัญ ญาแต่ง ตั้ง ผู้จัดจำ�หน่ายสิ นค้าใน
แต่ละเดือนและได้รับการอนุมัติโดยรองกรรมการผู้อำ�นวยการ โดยการ
จ่ายเงินคืนค่าสินค้าแถมเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคาขายสินค้า
ให้ IGT ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกันกับผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่นในช่องทางเดียวกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการโปรโมชัน่ สินค้าแถมรายเดือน
เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และเป็นแนวทางการดำ�เนินธุรกิจปกติ ทัง้ นี้ โปรโมชัน่
สินค้าแถมประจำ�เดือนได้รับการทบทวนโดยผู้บริหารและได้รับการอนุมัติ
โดยรองกรรมการผู้อำ�นวยการ รวมถึงเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับ
ราคาขายสินค้าให้ IGT ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติวิธีเดียวกันกับผู้จัดจำ�หน่าย
รายอื่นในช่องทางเดียวกัน  

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

ปี 2561

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2560

1.  บริษัท ไอ แอม  
    กรีนที จำ�กัด
    (IGT)

ค่าใช้จ่ายสำ�หรับ
กิจกรรมส่งเสริม
การขาย–ของที่ระลึก

0.10

0.26

• เป็นรายการสัง่ ซือ้ ของทีร่ ะลึกสัง่ ทำ�พิเศษจาก IGT เพือ่ นำ�มาใช้ในการส่งเสริม
การขายของ  บริษัทฯ (ตุ๊กตารูปนายตันและสินค้าที่ระลึกเช่นกระเป๋า กระปุก
ออมสิน แก้วน้ำ� ที่แสดงและขายบริเวณตันแลนด์ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ)
• รายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ ใช้สทิ ธิใ์ นการผลิตและจำ�หน่าย
สินค้าที่มีรูปนายตัน รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตัน
ระหว่างนายตัน กับ IGT ลงวันที่ 1 ก.ค. 2554 โดยนายตัน อนุญาตให้นำ�
รูปนายตัน รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตัน ไปผลิตเป็น
รูปปัน้ และสินค้าทีม่ รี ปู รูปวาด สัญลักษณ์และผลงานออกแบบดังกล่าว ตีพมิ พ์
ติด หรือประทับอยู่เพื่อจำ�หน่ายให้แก่บริษัทที่นายตัน เป็นกรรมการ หรือ
เป็นผู้ถือหุ้นอยู่เท่านั้น โดยนายตัน ไม่คิดค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ
นอกจากนี้ นายตัน สงวนสิทธิ์ในการกำ�หนดราคาสินค้าที่ IGT จัดจำ�หน่าย
โดย IGT สามารถบวกกำ�ไรเพิ่มจากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10
เพื่อเป็นค่าดำ�เนินการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การซื้อสินค้าของที่ระลึกที่มีรูปนายตันและผลงานออกแบบของนายตันจาก
IGT มาขายบริเวณศูนย์เรียนรูต้ นั แลนด์เนือ่ งจากในระยะแรกบริษทั ฯ ต้องการ
ที่จะสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วจึงได้ ใช้นายตันเป็น
พรีเซ็นเตอร์ รวมถึงขายสินค้าทีม่ รี ปู นายตันและผลงานออกแบบของนายตัน
ดังกล่าวมาขายและดึงดูดผู้ที่มาเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีนโยบายที่จะ
ให้แบรนด์ของบริษัทฯยึดติดกับตัวนายตันแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ มีแผนที่
จะใช้พรีเซ็นเตอร์บุคคลอื่นๆที่เหมาะสมเพื่อโฆษณาและร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การขายในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ สินค้าดังกล่าว บริษทั ฯ ซือ้ มาและจำ�หน่าย
ต่อในราคาที่สูงกว่าราคาทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงเงื่อนไข
การดำ�เนินการ  เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ์ จึงเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล มีราคาที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2.  บริษัท ภาสกรนที
    จำ�กัด (PAS)

ค่าใช้จ่ายซื้อห้องพัก

0.22

0.07

• รายการซื้อห้องพักจาก PAS ซึ่งดำ�เนินธุรกิจที่พักตากอากาศ วิลล่า 
มาร็อก รีสอร์ท  อ.ปราณบุร  ี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่ นำ�มาใช้ในการประชาสัมพันธ์
เช่น การเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
• ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษประมาณ 50%
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้รบั ส่วนลดค่าห้องพัก 50% เพือ่ นำ�มาใช้ในกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ
และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
3.  บริษัท กิน กับ ตัน
    จำ�กัด (KIN)

ลักษณะรายการ

ปี 2561

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2560

ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ 0.04

0.28

• รายการซื้ออาหารจากร้านอาหารของ KIN เพื่อรับรองลูกค้า 
• รายการค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KIN ทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
ของบริษัทฯ อีกทั้งรายการดังกล่าวคิดค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้า
ร้าน KIN ทั่วไป จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
ตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติิ

ซื้อวัตถุดิบและ
อุปกรณ์

0.42

0.42

ยอดคงค้าง           
ณ สิ้นงวด

-

0.03

• เป็นรายการซื้อไอศครีม (จาเลโต้) พร้อมอุปกรณ์ในแบรนด์ “เมลท์มี”
เพื่อนำ�มาขายให้ก้บผู้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์
• กำ�หนดราคาขายโดยคิดราคาส่ง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อวัตถุดิบดังกล่าวเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั ฯ อีกทัง้ รายการดังกล่าวบริษทั ฯ ซือ้ มาและจำ�หน่ายต่อใน
ราคาทีส่ งู กว่าราคาทุน ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ จึงถือได้วา่ รายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

0.25
-

0.37
0.03

4.  บริษัท ตัน แอสเซ็ท     ค่าเช่าป้ายโฆษณา
   จำ�กัด (TAN)
ยอดคงค้าง           
ณ สิ้นงวด
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มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

• เป็นการเช่าป้ายโฆษณาเพื่อลงสื่อโฆษณาส่งเสริมแบรนด์สินค้า ตามแผน
งบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำ�ปี 2560 และ 2561
• กำ�หนดราคาขายโดยคิดให้ส่วนลด 40%
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าเช่าป้าย 40% เพื่อนำ�มาใช้ ในกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ถือได้วา่ รายการดังกล่าวมีประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ
และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

ปี 2561

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2560

5.  บริษัท อีซิลี่ จำ�กัด
   (EZL)

ค่ารับรอง

-

0.01

• รายการค่ารับรองโดยบริษัทฯ ซื้ออาหารจาก EZL เพื่อรับรองลูกค้าและ
ค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน EZL ทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวคิดค่าอาหารราคา
ปกติเหมือนลูกค้าร้าน EZL ทัว่ ไป จึงถือได้วา่ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสม
ผลและเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

6.  บริษัท ตันบุญ     
    จำ�กัด
    (TANBOON)

ค่าใช้จ่ายซื้อห้องพัก

0.45

0.04

• รายการซื้อห้องพักจาก TANBOON ซึ่งดำ�เนินธุรกิจโรงแรมอิสตินตัน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำ�มาใช้ ในการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
การรับรองลูกค้า 
• ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้รบั ส่วนลดค่าห้องพัก เพือ
่ นำ�มาใช้ ในกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ถือได้วา่ รายการดังกล่าวมีประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และ
มีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติิ

7.  บริษัท กินร้องดื่ม
    จำ�กัด (KRD)

ค่ารับรอง

-

0.08

• รายการค่ารับรองโดยบริษัทฯ ซื้ออาหารจาก KRD เพื่อรับรอง
ลูกค้าและค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KRD ทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวคิดค่าอาหาร
ราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KRD ทั่วไป จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ
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3. ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ ทำ�รายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญ การทำ�รายการระหว่าง
กันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มีความจำ�เป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำ�หนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคา
ตลาด และดำ�เนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (arm’s length basis) สำ�หรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ดำ�เนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำ�เป็นเท่านั้น
4. มาตรการอนุมตั กิ ารทำ�รายการระหว่างกัน
      บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทฯ ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการกำ�หนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำ�ธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝา่ ยจัดการสามารถ
อนุมตั กิ ารทำ�ธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทำ�กับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะจัดทำ�รายงานสรุปการทำ�ธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำ�นวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำ�นาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด
นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำ�นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือ
หุ้นตามแต่กรณีบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำ�คัญไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
     บริษัทฯ มีนโยบายในการทำ�รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำ�หนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน
โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการการกำ�กับกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามอำ�นาจอนุมัติการทำ�รายการ
ระหว่างกัน
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6.  สรุปสาระสำ�คัญของสัญญา/ข้อตกลงทีส่ �ำ คัญ
6.1สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำ�หน่าย
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาแต่งตั้งบริษัท ไอ แอม กรีนที จำ�กัด ให้เป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยสัญญา
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
คู่สัญญา

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

วันที่ท�ำ สัญญา:

1 กรกฎาคม 2560

วันที่สัญญามีผล

1 กรกฎาคม 2560

อายุสัญญา

3 ปี (1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2563)

อาณาเขต

ผู้ผลิตตกลงให้ผู้จัดจำ�หน่ายเป็นผู้จัดจำ�หน่ายสำ�หรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯ ตามที่
ได้ตกลงกัน ในช่องทางการค้าทั้งหมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทาง Modern Trade

ราคาและเงื่อนไขการชำ�ระเงิน

ผู้จัดจำ�หน่ายต้องซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตตามราคาขายของผู้ผลิต ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่
ผู้จัดจำ�หน่ายขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้าและผู้ผลิตออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาดังกล่าวได้ระบุ
ไว้ ในสัญญา และผู้จัดจำ�หน่ายจะขายสินค้าให้กับร้านค้าตามโครงสร้างราคาที่ผู้ผลิตกำ�หนด
ไว้ ในสัญญา

ศูนย์กระจายสินค้าและ
การจัดส่งไปศูนย์กระจายสินค้า

ผู้จัดจำ�หน่ายจะต้องหาพื้นที่เก็บสินค้าที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้ผู้ผลิตจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้
ผู้จัดจำ�หน่าย
ผู้ผลิตจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยผู้จัดจำ�หน่ายจะแจ้งให้ผู้ผลิตได้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตเอง

กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์

กรรมสิทธิในผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าเป็นทรัพย์สินของผู้จัดจำ�หน่าย

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าชำ�รุดบกพร่อง
ออกจากท้องตลาด

กรณีเป็นความผิดพลาดของผูผ
้ ลิต: ผูผ้ ลิตเป็นผูร้ บั ผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บ
สินค้าที่ชำ�รุดบกพร่องออกจากท้องตลาด
กรณีผลิตภัณฑ์ที่ชำ�รุดบกพร่อง: ผู้ผลิตตกลงรับผิดชอบและชำ�ระคืนให้แก่ ผู้จัดจำ�หน่าย
ในอัตราตามที่ตกลงกัน
กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้จัดจำ�หน่าย: ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดชอบ

การบอกเลิกสัญญา

การบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุอันสมควร เมื่อมีกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มิได้
ปฏิบัติผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
1) คู่สัญญาฝ่ายใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย เลิกบริษัท หรือชำ�ระบัญชี
2) คู่สัญญาฝ่ายใดกระทำ�ผิดสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน 30
วัน หลังจากได้รับหนังสือเรียกร้องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าไม่ปลอดภัย

ผู้ผลิตจะต้องกำ�หนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คำ�เตือนและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและ
ชัดเจนตามสมควรและรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยทั้งหมดแต่เพียง
ฝ่ายเดียว โดยป้องกันผู้จัดจำ�หน่ายมิให้ได้รับความเสียหายเนื่องจากข้อเรียกร้อง คดี
ข้อกล่าวหา ค่าปรับที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันเนื่องจากการใช้

ข้อมูลที่เป็นความลับ

ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลอื่น โดยให้มีผลต่อไป 3 ปี หลังจากสัญญานี้สิ้น
สุดลงหรือถูกบอกเลิก
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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

อนุญาตไม่คิดค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ สำ�หรับสิทธิที่ผู้ ได้รับอนุญาตได้รับตาม
สัญญาฉบับนี้

การผลิตและการขายสินค้า

ในการผลิตรูปปั้นและสินค้าที่มีรูปผู้อนุญาต รูปวาด สัญลักษณ์และผลงานออกแบบของ
ผู้อนุญาตดังกล่าวตีพิมพ์ ติด หรือประทับอยู่นั้น ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำ�เนินการผลิตหรือ
ว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ ได้รับ
อนุญาตเอง

ราคาจำ�หน่ายสินค้า

ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ในการกำ�หนดราคาสินค้าที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดจำ�หน่าย โดยผู้ได้รับ
อนุญาตสามารถบวกกำ�ไรเพิม่ จากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกิน อัตราร้อยละ 10 เพือ่ เป็นค่าดำ�เนินการ

หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต

ผู้ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิที่จะโอนหรือจำ�หน่ายสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนให้แก่ผู้อื่น นอกจากจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตเท่านั้น

การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งตามที่ได้ระบุไว้ ในสัญญานี้หรือ
พยายามใช้ข้อตกลงในสัญญานี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดผู้อนุญาตมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันที
โดยทำ�เป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
สิทธิต่างๆ ที่ผู้ได้รับอนุญาตตามสัญญานี้ จะสิ้นสุดลงและไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป
รายละเอียดการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่น

รายชื่อ
1.นายตัน ภาสกรนที
2.นางอิง ภาสกรนที
3.นาย ธิติ จิรนนท์กาล
4.นางสาวอารยา พานิชายุนนท์
5.นายปรี ชา อัจฉรานนท์
6.นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
7.นายธนพันธุ์ คงนันทะ
8.พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
9.นายประสาน ลิ ้มพิพฒ
ั นกุล
10.นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
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D
D
D

4

5

6

D

D

D
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9

D
D

10 11 12 13 14 15
D
D D D D D D
D

D

D
D

D

หมายเหตุ: C = ประธานกรรมการ D = กรรมการ ID = กรรมการอิสระ // = ประธานกรรมการตรวจสอบ AC = กรรมการตรวจสอบ ED = กรรมการบริหาร
รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1 = บจ. ตันแอนด์ตนั ศรีราชา แอสเซ็ท
6 = บจ. ภาสกรนที
11 = บจ. เปเปอร์ เพลน โปรเจค
2 = บจ. อิง ตัน แอสเซ็ท
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3 = บจ. อิชิตนั เพาเวอร์
4 = บจ.ดีเอสที แอสเซ็ท
5 = บจ. กล้ วย กล้ วย

7 = บจ. ลพบุรีอินน์ พลาซ่า
8 = บจ. เวดดิ ้งบิสซิเนสคอนซัลแท้ นท์
9 = บจ.โกลบอล วัน แคปปิ ตอล
10 = บจ. แทงค์กิ ้ว เซอร์ วิส

12 = บจ. เสือติดปี กครับ
13 = บจ.แมรี่ มี เวดดิ ้งสตูดิโอ
14 = บจ. กินกับตัน
15= บจ. ทีวนั บิวดิ ้ง

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เปิดเผยการดำ�เนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ
ไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Report) ประจำ�ปี 2561 การจัดทำ�รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ
ได้จัดทำ�ตามหลักการกำ�หนดเนื้อหาของ Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard) และ The Sustainable Development Goals
(SDGs) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับ แนวทางการรายงานข้อมูล
เพิ่มเติม เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ ซึ่งเป้าหมายสำ�คัญบริษัทฯต้องการแสดงถึงความมุ่งมั่น
ในการดำ�เนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับ ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) ควบคู่ไปกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการจัดหาพลังงานทดแทน ที่เหมาะสมและ
นำ�พลังงานหมุน เวียนกลับมาใช้ ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรโดยเปิดเผยแบบแยกเล่มไว้แบบ E-Book บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ที่
http://www.ichitangroup.com/sustainability_report.html
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำ�งบการเงินเพื่อแสดงฐานะ
การเงิน ผลการดำ�เนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศ
ทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทยซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การบัญชีสากลเป็นส่วนใหญ่ โดย     เลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ
ในการจัดทำ� รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และยังคำ�นึงถึงความสำ�คัญของการนำ�เสนอ
ความเข้าใจต่อมุมมองภาพรวมของฐานะการเงินของบริษัทฯ จึงได้นำ�เสนอคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่   ี จรรยาบรรณ การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
รวมทั้งจัดให้มีและดํารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชันหรือการดำ�เนินการทีผ
่ ดิ ปกติอย่าง
มีสาระสำ�คัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายการทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นได้ว่า แสดงฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชือ่ ถือได้วา 
่ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย และปฏิบตั ถิ กู ต้อง
ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

นายตัน  ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
1.  ภาพรวมของผลการดําเนินงาน

รายได้
ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,204.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.5 จากปีก่อน ที่มีรายได้ 5,687.5 ล้านบาท  โดยมีรายได้
จากการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 จากปีก่อน  ส่วนรายได้ภายในประเทศลดลง ร้อยละ 15.5  ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 590.7 ล้านบาทลดลง
ร้อยละ 32.7 จากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 877.3 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 43.8 ล้านบาทลดลงร้อยละ 86.1 จากปีก่อนซึ่งกำ�ไรสุทธิ เท่ากับ
315.1 ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจากภาวะตลาดชาพร้อมดื่มภายในประเทศที่ยังคงชะลอตัวและการปรับราคาขายปลีกที่ได้รับผลกระทบจากการจัด
เก็บภาษีสรรพสามิต และภาษีน้ำ�ตาลของภาครัฐ    
โครงสร้างรายได้

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขายสุทธิ

5,204.0

99.8

5,687.5

99.4

5,338.3

99.6

รายได้อื่น

12.2

0.2

31.5

0.6

23.5

0.4

รายได้รวม

5,216.2

100.0

5,719.0

100.0

5,361.8

100.0

ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)

29.8

32.8

40.4

จำ�นวนรสชาติ

22 รสชาติ

21 รสชาติ

24 รสชาติ

  ที่มา: ดัชนีคา้ ปลีกของ Nielsen
ต้นทุนขาย
ในช่วง ปี 2559 ถึงปี 2561 ต้นทุนขายโดยหลักของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองคิดเป็นประมาณ 70 -80% ของต้นทุนขายรวม
รายละเอียดต้นทุนขายปรากฏดังตารางด้านล่าง
โครงสร้างรายได้

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

วัตถุดบิ วัสดุสน้ ิ เปลือง และการเปลีย่ นแปลง
ในสินค้าสำ�เร็จรูป

2,785.7

62.9

3,069.4

70.8

2,881.5

73.1

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

560.6

12.7

511.8

11.8

499.2

12.7

ค่าสาธารณูปโภค  
(เชื้อเพลิงแก๊ส, ไฟฟ้า, ประปา)

239.7

5.4

230.5

5.3

182.9

4.6

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

22.8

0.5

33.0

0.8

36.3

0.9

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

138.3

3.1

132.7

3.1

124.1

3.1

อื่นๆ

684.1

15.4

357.2

8.2

219.9

5.6

รวมทั้งหมด

4,431.2

100.0

4,334.6

100.0

3,943.9

100.0

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)

5,204.0

5,687.5

5,338.3

14.8

23.8

26.1
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ต้นทุนขาย
บริษัทฯ ส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2559  ปี 2560  ร้อยละ 73.9  ร้อยละ 76.2 และ ปี 2561 ร้อยละ 85.2 โดยต้นทุนขาย ใน
ปี 2559 เท่ากับ 3,943.9 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ 4,334.7 ล้านบาท และ ปี 2561 เท่ากับ 4,431.2 ล้านบาท สาเหตุที่สัดส่วน
ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.0   เนื่องจากในปี 2561 ยังคงมีการแข่งขันทางด้านราคากับคู่แข่ง
ในหลายช่องทางการค้าเหมือนปีที่ผ่านมา  แต่บริษัทฯ มีต้นทุนจากภาษีสรรพสามิต และภาษีน้ำ�ตาลเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำ�หน่ายประกอบด้วย ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายในปี 2559 เท่ากับ 714.9 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ
711.4 ล้านบาทและ ปี 2561 เท่ากับ 514.6  ล้านบาท  สาเหตุที่ค่าใช้จา่ ยในการจัดจำ�หน่าย ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เป็นจำ�นวน (196.8)
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ (27.7) เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จา่ ยลดการใช้เงินจากการโฆษณา และจัดรายการส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   
ในปี 2559  ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ มีคา่ ใช้จ่ายในการบริหารรวมจำ�นวน  202.6  ล้านบาท  174.5 ล้านบาท และ 139.3 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ โดยค่าใช้จา่ ยในการบริหารหลัก คือ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน  คา่ เช่า คา่ การกุศลสาธารณะ และการตัง้ สำ�รองผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าโดยในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจาก ปี 2560  เป็นจำ�นวน  (35.2) ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ (20.2)  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเนื่องจากในปี 2561 มีการตั้งค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าลดลงจากปี 2560 จำ�นวน 25.3 ล้านบาท
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
บริษทั ฯ มีสว่ นแบ่ง (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าของบริษทั ฯ  ในปี  2559  ปี 2560  ปี 2561 เท่ากับ (95.7) ล้านบาท   (144.3) ล้านบาท
และ (110.0) ล้านบาทตามลำ�ดับ โดยส่วนแบ่ง(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จำ�นวน  (34.4) ล้านบาท เนือ่ งจากมีการปรับแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดในประเทศอินโดนีเซียใหม่
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2559  ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ มีกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจำ�นวน 368.5 ล้านบาท  315.1 ล้านบาท และ 43.8 ล้านบาท ตาม
ลำ�ดับ คิดเป็นอัตรากำ�ไรสุทธิ ร้อยละ 6.9  ร้อยละ5.5  และ  ร้อยละ 0.8   ของรายได้จากการขาย ตามลำ�ดับ อัตรากำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงาน
ในปี 2559  ปี 2560 และปี 2561 เป็น  ร้อยละ 8.9  ร้อยละ 8.2 และ ร้อยละ 2.3 ของรายได้จากการขาย ตามลำ�ดับ

2. ภาพรวมฐานะการเงิน และความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2561 จำ�นวน 8,176.8 ล้านบาท และปี 2560 จำ�นวน 8,626.3 ล้านบาท ซึ่งลดลงเท่ากับ (449.5) ล้านบาท
มีรายละเอียดดังนี้  
1. การลดลงสุทธิของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จำ�นวน (544.9) ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการตัดจ่ายค่าเสื่อมราคา (568.0) ล้านบาท และ
การซื้อสินทรัพย์เพิ่มในปี 2561 จำ�นวน 23.1 ล้านบาท
2. การลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน จำ�นวน (11.9) ล้านบาท เกิดจากตัวหลักคือสินค้าคงเหลือลดลง (82.5) ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 70.6 ล้านบาท
3. การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า  จำ�นวน 25.7 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มทุน 158.7 ล้านบาท และจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า  (110.0) ล้านบาท และผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินอีก
(23.0) ล้านบาท
4. การลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จำ�นวน (2.9) ล้านบาท เกิดจากการโอนรายการหรือปรับปรุงรายการไป
เข้าบัญชีอุปกรณ์ทั้งจำ�นวน
5. การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4.7) ล้านบาท เกิดจากการตัดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และการตั้งสำ�รองผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าจำ�นวนเงิน (5.9) ล้านบาท สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 1.2 ล้านบาท
6. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำ�นวน 83.9  ล้านบาท ตัวหลักเกิดจากผลขาดทุนจากการธุรกิจ
ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 
7. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำ�นวน (0.4)  ล้านบาท ทั้งจำ�นวนเกิดจากวัสดุสำ�นักงานลดลง
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สรุปอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) พบว่าอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับตัวลดลง โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวมของ ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 4.2 ร้อยละ 3.6 และ  ร้อยละ 0.5  ตามลำ�ดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ   
ร้อยละ 13.3 ร้อยละ 12.4 และ ร้อยละ 9.8 ตามลำ�ดับ เนื่องจากกำ�ไรสุทธิลดลง
ลูกหนี้การค้า
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจำ�นวน 77.1 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากยอดขายในประเทศเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนหน้าเป็นหลัก  โดยบริษัทฯมีอัตราการลดลงของยอดขายในประเทศสำ�หรับปี 2561 คิดเป็นร้อยละ (15.5) จากปี 2560 บริษัทฯ
มีนโยบายการให้สิน เชื่อแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลา 30-45 วัน โดยที่ผ่านมา ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 50-65 วัน
ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยของ ปี 2559  ปี 2560  และ ปี 2561เป็น 65 วัน 50 วัน และ 50 วัน  ตามลำ�ดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี้ ในปี 2561
เท่ากับปี 2560  แต่ระยะเวลาเก็บหนี้ของปี 2560 ลดลงจากปี 2559 เนื่องจากการขยายระยะเวลาเก็บหนี้ ให้กับผู้จัดจำ�หน่ายหลักรายหนึ่ง
ในปี 2560ได้ปรับเข้าสู่ภาวะปกติเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาการจัดจำ�หน่าย  และในปี 2560, 2561 ไม่มีการขาย สินค้าให้กับลูกหนี้การค้า
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียที่มีระยะเวลาเก็บหนี้ประมาณ 60-65 วัน
ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ รายหลักเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า  ที่มีรอบระยะเวลาการเก็บเงิน 30-45 วัน ทั้งนี้รายละเอียดลูกหนี้การค้า 
ณ สิ้นปี 2559 ถึงปี 2561 เมื่อแบ่งตามหนี้ที่คา้ งชำ�ระ เป็นดังนี้
อายุลูกหนี้การค้า

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

36.7

4.9

35.2

5.2

40.7

4.7

น้อยกว่า 3 เดือน

-

-

-

-

-

-

มากกว่า 6 เดือน

-

-

-

-

-

-

36.7

4.9

35.2

5.2

40.7

4.7

707.9

94.7

627.6

93.6

834.3

95.3

น้อยกว่า 3 เดือน

0.3

0.0

7.9

1.2

-

-

6 - 12 เดือน

2.8

0.4

-

-

-

-

รวม

711.0

95.1

635.5

94.8

834.3

95.3

รวมทั้งหมด

747.7

100.0

670.7

100.0

875.0

100.0

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ

รวม
กิจการอื่น
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ

หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมในปี 2561 จำ�นวน 2,291.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 2,570.1 ล้านบาทลดลง (278.8) ล้านบาท
หนี้สินหลัก เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งมียอดค้างชำ�ระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำ�นวน 1,444.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560             
ซึ่งเท่ากับ 1,655.0 ล้านบาท ลดลง 210.2 ล้านบาท
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โดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีกำ�หนดการชำ�ระเงินให้เสร็จสิ้น ดังนี้
- ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี
จำ�นวน 904.2 ล้านบาท
- ครบกำ�หนดภายใน 1 – 5 ปี
จำ�นวน 432.4  ล้านบาท
- ครบกำ�หนดหลังจาก 5 ปี
จำ�นวน 108.2 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำ�นวน 5,885.5 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกชำ�ระแล้ว 1,300.0 ล้านบาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,515.4 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 56.1 ล้านบาท ทุนสำ�รองตามกฎหมาย 130.0 ล้านบาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (45.3) และกำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 929.3  ล้านบาท หากพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น พบว่า
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของ ปี  2559  ปี 2560  ปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 6.3 ร้อยละ 5.3 และ ร้อยละ 0.7 ตามลำ�ดับ
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชีเ ท่ากับ 4.5 บาท/หุ้น

3. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ระหว่างปี 2561 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของกระแสเงินสดหลักมาจากกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน   เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน
ในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำ�เนินงานจำ�นวน 670.3 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายระหว่างปี และผลกำ�ไรจาก
การดำ�เนินงาน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
สภาพคล่องของบริษทั ฯโดยหลักมาจากความสามารถในการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือการเรียกชำ�ระเงินของลูกหนีก้ ารค้า และการชำ�ระเงินคืน
เจ้าหนี้การค้า โดยระหว่างปี 2559 ถึง ปี2561 ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินทรัพย์ที่สนับสนุนสภาพคล่องดังกล่าวแสดง ดังตารางด้านล่าง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

หน่วย

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

49.7

49.6

65.2

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

57.3

52.7

55.1

ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย

วัน

33.6

28.7

29.8

วงจรเงินสด

วัน

73.4

73.5

90.5

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

0.9
4.7

0.9
76.0

0.8
(76.2)

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

ความสามารถในการชำ�ระหนี้สถาบันการเงิน
ตามเงื่อนไของสถาบันการเงิน กำ�หนดให้บริษัทฯ ดำ�รงอัตราส่วนความสามารถชำ�ระคืนหนี้สถาบันการเงิน (DSCR) ไม่ต่ำ�กว่า 1.25 เท่า 
และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5 เท่า ซึ่งปัจจุบันสถาบันการเงินได้ยกเลิกเงื่อนไขนี้ให้บริษัทฯแล้ว   
         โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559   ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถชำ�ระคืนหนี้สถาบันการเงิน (DSCR) เป็น
0.7 เท่า 0.9 เท่า และ 0.6 เท่า ตามลำ�ดับ ในขณะทีม่ อี ตั ราอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็น 0.5 เท่า  0.4 เท่า และ 0.4 เท่าตามลำ�ดับ
กระแสเงินสดจากการลงทุน
ปี 2561บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนสุทธิจำ�นวน (201.0) ล้านบาท โดยหลักใช้ไปในการเพิ่มเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าใน
ประเทศอินโดนีเซีย และชำ�ระเงินจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ระหว่างปี 2561  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินสุทธิจำ�นวน (464.6)  ล้านบาท โดยหลักเกิดจากเงิน
กู้ยืมเงิน จากสถาบันการเงินโดยกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินดังกล่าวใช้ไปเพื่อกู้ยืมเงิน จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืม
ชำ�ระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างเงินทุน
บริษัทฯ มีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)
เท่ากับ 0.4 เท่า  ซึ่งเท่ากับปี 2560
ภาระผูกพันและหนี้สิน ทีอ่ าจเกิดขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน ได้แก่ สัญญาเช่าอาคารสำ�นักงานพร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวก จำ�นวนเงินรวม 34.4  ลา้ นบาท
  โดยมีระยะเวลาของสัญญา 2- 4 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดระหว่างปี 2562 ถึงปี 2565
- ภาระผูกพันตามหนังสือ Letter of Credit ที่ยังไม่ได้ ใช้ จำ�นวนเงินรวม 55.3 ล้านบาท
- ภาระผูกพันตามคำ�สั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้า/วัสดุตกลงแล้ว จำ�นวนเงินรวม 55.0  ล้านบาท
- ภาระผูกพันจากหนังสือค้ำ�ประกันที่สถาบันการเงินออกให้รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จำ�นวนเงินรวม 17.9 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

0.4

0.4

0.5

จากฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผลและ ให้เสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.05  บาท ซึ่งคิดเป็น อัตราร้อยละ 166.7
ของกําไรสุทธิ ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 65.0 ล้านบาท และมีกำ�หนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำ�เนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและตามมาตรฐานตามกฎหมายและได้เปิดเผยไว้ ในส่วน
“ปัจจัยและการบริหารความเสี่ยง”
1. การออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ และการขยายส่วนแบ่งการตลาด
ธุรกิจเครื่องดื่มจัดเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันด้านราคาที่รุน แรงธุรกิจหนึ่งโดยบริษัทฯต้องเผชิญกับการแข่งขันจากคู่แข่งขันที่ผลิต
เครื่องดื่มประเภทพร้อมดื่ม (Ready to Drink) ที่หลากหลาย ซึ่งผู้ผลิตหลายรายมักแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและมี
กิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างความแตกต่างและจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์
มากขึ้น โดยพบว่าตั้งแต่กลางปี 2555 ที่ผ่านมา มีผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มถูกพัฒนาและวางจำ�หน่ายเป็นจำ�นวนมาก ดังนั้น หากบริษัทฯ               
ไม่สามารถพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ รองรับความต้องการบริโภคทีส่ งู ขึน้ ได้ทนั ท่วงที อาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาด
ของบริษัทฯ ที่ลดลงและผลการดำ�เนินงานในเชิงลบได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้กำ�หนดแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมา
วางจำ�หน่ายอย่างต่อเนื่อง และกำ�หนดแนวทางการปรับกลยุทธ์การขายที่ฉับพลันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตลาด เพื่อกระตุ้น
ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และดึงดูดความต้องการบริโภคจากผู้บริโภครายใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งของ
ตลาดสำ�หรับช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผา่ นมาบริษัทฯได้วางจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไปทั้งหมด 22 รสชาติ
2. การพยากรณ์การขาย การวางแผนการผลิต และการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร อุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดิน ซึ่งต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
จะลดลงเมื่อบริษัทฯ มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จำ�เป็นต้องพยากรณ์การขายล่วงหน้าเพื่อวางแผนการผลิตตลอดจน
บริหารการจัดซื้อวัตถุดิบและการกระจายสินค้าได้อย่างเหมาะสม  ปัจจัยหลักที่กำ�หนดปริมาณการบริโภค ได้แก่ ฤดูกาล และกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย โดยพบว่า  อัตราการบริโภคเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มจะสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนและต่ำ�ลงในช่วงฤดูหนาว ดังนั้น บริษัทฯ
ต้องปรับกลยุทธ์การส่งเสริมการขายให้เ หมาะสมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการบริโภคในแต่ละช่วงเวลาของปี
สำ�หรับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จา่ ย บริษัทฯ ได้นำ�ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ในกระบวนการผลิตซึ่งสนับสนุนให้การบริหาร
จัดการต้นทุน มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ควบคุมและตรวจสอบต้นทุนการผลิตปัจจุบัน รวมถึงการตรวจการใช้
ทรัพยากรว่าถูกใช้ไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ อาทิเช่น วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  เพื่อกำ�หนดต้นทุนมาตรฐาน
ต่อหน่วยการผลิตที่เหมาะสม
3) การเพิ่มช่องทางการจัดจำ�หน่ายในประเทศอินโดนีเซียให้คลอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น
4) การขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี
5) การขยายธุรกิจรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการจำ�นวน 3 ท่าน และ 1 ในนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย
1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์   นิมมลธนากรณ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประสาน
ลิ้มพิพัฒนกุล
            กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายอิสสระชัย
เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ในปี     2561  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าทีท่ ร่ี ะบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะ และประเมินตนเอง ซึง่ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นทีพ
่ งึ พอใจ ในการประชุม
บางครั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้หารือกับ กรรมการผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันสมควร
ซึง่ การประชุมทุกครัง้   คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะอย่างอิสระ โดยสรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบตั หิ น้าที่ ดังนี้
สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี   2561 นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ และรายงานทางการเงิน      ที่มีนัยสำ�คัญ ร่วมกับ
ฝ่ายบริหารทีร่ บั ผิดชอบ และผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินได้จดั ทำ�ขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐาน
การบัญชี ทีก่ �ำ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วม 1 ครัง้ เพือ่
รับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี และพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำ�ปีของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ตามที่ควรในสาระสำ�คัญ และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพือ่ ให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีระบบ
การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช้  วิธีการประเมินความเสี่ยง
และระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรึกษากับ
ผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำ�เสมอ
สอบทานการปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี รวมทัง้ อัตรากำ�ลังพลและแผนการพัฒนาบุคลากร
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็น
สาระสำ�คัญ รวมทั้งการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัตตามข้อกำ�หนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ ตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของการพัฒนากระบวนตาม
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) รวมทั้งได้ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบทัว่ ทัง้ องค์กร   โดยพิจารณาแผนการดำ�เนินการเพือ่ ขอการรับรองของบริษทั ฯ หลังประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition)
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ		
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯอย่างเคร่งครัดและสม่ำ�เสมอ รวมทั้งมีแนวทางการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
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สอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สอบทานการทําธุรกรรมทีเ่ ป็นรายการระหว่างกัน  หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ   ได้ดําเนินการ
ตามเกณฑ์และข้อกําหนดของหน่วยงานที่กํากับดูแลดําเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และการดําเนินการของ
ฝ่ายบริหารเป็นไปตามนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันที่ ได้พจิ ารณาเป็นรายการเข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติทม่ี เี งือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไป
มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัทฯ
การพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2562
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอบเขต ประสบการณ์ทำ�งาน ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของทรัพยากร
เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอ รวมทั้งได้สอบทานคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ว่าถูกต้องตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาแต่งตั้งนางสาวสุจิตรา  มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  8645  และ/หรือนางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 9219  และ/หรือ นาย ยุทธพงศ์ สุนทริน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,950,000 บาท
ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องการทำ�หน้าที่โดยรวม และการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน ดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบสอบภายใน การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และ
มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินประจำ�ปี 2561 ได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในโดยรวมมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ
มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯมีการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน  มีการรายงานผลการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทัง้ มีการติดตามแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะอย่างสม่ำ�เสมอ

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธนากรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)    
     
     

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ในรอบปีบัญชี 2561 ของบริษัทฯ 2,550,000 บาท และ บริษัทย่อย 300,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)     
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าบริการอื่น ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด   
ในรอบปีบัญชี 2561 เป็นจำ�นวนเงินรวม 80,000 บาท   

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

95

รายงานประจำ�ปี 2561

96

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

97

รายงานประจำ�ปี 2561

98

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

99

รายงานประจำ�ปี 2561

100

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

101

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)บริและบริ
อย๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
ษทั อิชษิตทั นั ย่กรุ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิ
รวม จกำร
ธันวาคม
31 ธั31นวาคม

31 ธันวาคม

สินทรัพย์

สินทรัพหมายเหตุ
ย์

2561

2560
หมายเหตุ

25612561
(บาท)

สินทรั พย์หมุนเวียน

สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเที
5
114,558,137
ยบเท่
าเงินสด
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

747,744,180
ลูกหนี้ การค้4,า 6
ลูกหนี้ หมุน4,เวีย7นอื่น 49,136,578

สิ นค้าคงเหลือ

สิ นค้าคงเหลื8อ

654,356,645

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ระยะสั้น เงินลงทุนในตราสารหนี้ ระยะสั
10,000
้น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย เงินให้กยู้ ืมระยะสั
4 ้ นแก่บริ ษทั ย่อย สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น 112,617
รวมสิ นทรั พย์หมุนเวี1,565,918,157
ยน

สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า

สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
9 วมค้า 86,933,507
เงินลงทุนในการร่

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10 ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ

งบกำรเงินเฉพ

31 ธันว

25602560

2561

(บาท)

109,846,467
97,329,675 109,846,467
101,533,474 97,329,675
5
114,558,137
670,682,553
747,744,180 670,682,553
699,640,725 747,744,180
4, 6
747,744,180
55,629,346
50,741,493 55,629,346
42,625,679 50,741,493
4, 7
49,136,578
736,829,451
654,354,354 736,829,451
585,011,723 654,354,354
8
654,356,645
10,000
10,000
- 10,000
100,000,000
200,000,000
4 100,000,000
112,617
112,617
112,617
112,617
112,617
112,617
1,573,100,434 1,565,918,157
1,650,292,319 1,573,100,434
1,628,924,218 1,650,292,319

61,202,090
9
10 -

86,970,414
86,933,507
999,970
-

61,270,414
61,202,090
999,970
-

86,970,414

26,185,739
ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น 26,320,725
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่ องจักรและอุ
เงินปจ่กรณ์
ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื31,843,774
่ องจักรและอุปกรณ์34,747,676

26,320,422
26,320,725
31,843,774
31,843,774

26,185,610
26,185,739
34,747,676
34,747,676

26,320,422

-

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

31,843,774

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น1,857,725
รวมสิ นทรั พย์ไม่ หมุน6,610,857,562
เวียน

6,808,967,624
6,264,042,997 6,808,967,624
6,808,967,624 6,264,042,997
11
6,264,042,997
26,080,472
21,345,388 26,080,472
26,080,472 21,345,388
12
21,345,388
94,628,921
178,513,446 94,628,921
94,628,921 178,513,446
13
178,513,446
1,388,890 1,857,725
1,857,725 1,388,890
1,388,890 1,857,725
7,053,201,412 6,610,857,562
6,611,894,136 7,053,201,412
7,054,269,577 6,611,894,136

รวมสิ นทรัพย์

รวมสิ นทรั พย์

8,176,775,719

8,626,301,846 8,176,775,719
8,262,186,455 8,626,301,846
8,683,193,795 8,262,186,455

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

11 ปกรณ์
6,264,042,997
ที่ดิน อาคารและอุ
สิ นทรัพย์ไม่12
มีตวั ตน 21,345,388

999,970

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสิ นทรัพย์ภาษี
13เงินได้รอการตั
178,513,446
ดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน่ ึ งของงบการเงินน้ ี

102

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริบริษทั ษย่ทั ออิยชิตนั กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินงบกำรเงิ
เฉพำะกินจรวม
กำร

31 ธันวาคม

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

หมายเหตุ
สินทรัพย์

2561

31 ธัน31วาคม
ธันวาคม
2560 หมายเหตุ 2561 2561
(บาท)

2560 2560
(บาท)

เจ้าหนี้ คา่ ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรั พย์หมุนเวียน
460,000,000
เงิน14สดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด240,000,000 5 460,000,000
114,558,137 240,000,000
109,846,467
426,000,668 4, 6 394,066,622
ลูกหนี้ การค้า 389,953,128
747,744,180 426,000,668
670,682,553
142,065,079 4, 7 159,565,204
ลูกหนี้ หมุนเวีย159,565,234
นอื่น
49,136,578 141,970,960
55,629,346
106,126,535 8 84,075,766
สิ นค้าคงเหลือ 84,075,766
654,356,645 106,126,535
736,829,451

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

183,444,741
เงิน4ลงทุนในตราสารหนี
้ ระยะสั้น 203,934,233

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
4
647,530,715
สิ น14
ทรัพย์หมุน444,224,790
เวียนอื่น

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น

ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน 1,721,263,659

181,972,23110,000 160,476,388

7,190,891
1,772,848,121

-

-

444,224,790
112,617 647,530,715
112,617
7,190,891
1,565,918,157
1,573,100,434
1,723,904,613 1,729,296,157

1

สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้ สินสาหรับ

เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงิน14ลงทุนในบริ540,663,969
ษทั ย่อย

9

86,933,507
61,202,090
767,497,454 10 540,663,969 - 767,497,454 -

ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
26,320,725
26,185,739
29,781,867
29,363,456
เงิน15จ่ายล่วงหน้า29,363,456
ค่าซื้อเครื่ องจักรและอุ
ปกรณ์
31,843,774 29,781,867
34,747,676
570,027,425
797,279,321 11 570,027,425
ที่ดิน อาคารและอุ
ปกรณ์
6,264,042,997 797,279,321
6,808,967,624

รวมหนีส้ ิน

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
12
21,345,388
26,080,472
สิ นทรัพย์ภาษี2,291,291,084
เงินได้รอการตัดบั2,570,127,442
ญชี
13 2,293,932,038
178,513,4462,526,575,478
94,628,921

6

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน

1,857,725
6,610,857,562

1,388,890
7,053,201,412

6

รวมสิ นทรั พย์

8,176,775,719

8,626,301,846

8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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7

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)บริและบริ
ย ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
ษทั อิษชิตทั นั ย่ อกรุ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงิ
งบกำรเงินนเฉพำะกิ
รวม จกำร
นวาคม
31 31
ธันธัวาคม

31 ธันวาคม

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ) สินทรัพหมายเหตุ
ย์
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

2561

สินทรั พย์หมุนเวียน
16
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
1,300,000,000
ลูกหนี้ การค้า

2560
2561
หมายเหตุ
2561
(บาท)

งบกำรเงินเฉ

31 ธันว

2560
2560

2561
(บาท)

5
1,300,000,000
4, 6

114,558,137
1,300,000,000
747,744,180

109,846,467
1,300,000,000
670,682,553

747,744,180

1,300,000,000
4, 7

1,300,000,000
49,136,578

1,300,000,000
55,629,346

50,741,493

654,356,645
3,515,423,218
10,000

736,829,451
3,515,423,218
-

654,354,354

3,515,423,218
เงินลงทุนในตราสารหนี
้ ระยะสั้น

8
3,515,423,218

ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เป็ นเกณฑ์
สิ นทรัพย์ห16
มุนเวียนอื่น 56,079,360

4
56,079,360

56,079,360
112,617

56,079,360
112,617

100,000,000

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

กาไรสะสม

ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น1,300,000,000
สิ นค้าคงเหลื16อ

รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน

1,565,918,157

1,573,100,434

97,329,675

10,000
112,617
1,650,292,319

จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

สินทรั พย์ไ17
ม่ หมุนเวียน130,000,000
เงินลงทุนในการร่ วมค้929,275,694
า

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย(45,293,637)
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื5,885,484,635
่น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

130,000,000

130,000,000

130,000,000

1,076,952,485
9
(22,280,659)
10
6,056,174,404

966,751,839
86,933,507
- 5,968,254,417
26,320,725

1,155,115,739
61,202,090
- 6,156,618,317
26,185,739

86,970,414
999,970
26,320,422

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
31,843,774
34,747,676
31,843,774
8,176,775,719 8,626,301,846
8,262,186,455 6,808,967,624
8,683,193,795 6,264,042,997
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
11
6,264,042,997
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

21,345,388

26,080,472

21,345,388

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

178,513,446

94,628,921

178,513,446

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน

1,857,725
6,610,857,562

1,388,890
7,053,201,412

1,857,725
6,611,894,136

รวมสิ นทรั พย์

8,176,775,719

8,626,301,846

8,262,186,455

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน่ ึ งของงบการเงินน้ ี
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7

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริบริ
ษทั ษย่ทั อยอิชิตนั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินงบกำรเงิ
เฉพำะกินจรวม
กำร

สาหรับปี สิ้นสุ ด

สินทรัพย์
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ำใช้ จ่ำย

วันที่ 31 ธันวาคม
2561

หมายเหตุ

2560

สินทรั พย์หมุนเวียน
4
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
ลูก18,
หนี้23
การค้า5,203,988,430
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น759,308

สาหรับ31ปี สิธั้นนสุวาคม
ด
(บาท)

(บาท)
5

114,558,137
109,846,467
5,687,510,9304, 6 5,014,260,181
747,744,1805,821,874,987
670,682,553

927,2104, 7 7,773,392
49,136,578 3,509,547
55,629,346
30,587,563 8 13,271,664
สิ นค้าคงเหลือ 11,471,865
654,356,645 32,387,563
736,829,451
5,216,219,603
เงินลงทุนในตราสารหนี
้ ระยะสั้น5,719,025,703 5,035,305,23710,0005,857,772,097 เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
4, 8,น20ทรั พย์4,431,248,659
รวมสิ
หมุนเวียน
4, 20
514,627,525
สิน4,ทรั20พย์ไม่ หมุ139,281,333
นเวียน
21 นในการร่59,447,190
เงินลงทุ
วมค้า
5,144,604,707
เงินลงทุนในบริ
ษทั ย่อย

4

4,334,654,008
711,401,962
174,495,161

-

-

112,617
112,617
4,283,473,560
1,565,918,1574,470,220,693
1,573,100,434
500,161,584
615,163,188
271,250,721

1

328,138,055

64,348,496 9 59,447,190
86,933,507 64,348,496
61,202,090
5,284,899,627 10 5,114,333,055 -5,477,870,432 -

ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า เงินจ่า9ยล่วงหน้(109,955,605)
(144,343,816)
าค่าซื้อเครื่ องจักรและอุ
ปกรณ์
กำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้
(38,340,709)
289,782,260 11
ที่ดิน อาคารและอุ
ปกรณ์
รายได้ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

วั2561
นที่ 31 ธันวาคม 2560
2561
2560

22พย์ไม่มีตวั 82,181,772
25,311,932 12
สิ นทรั
ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงิน43,841,063
ได้รอการตัดบัญชี315,094,192 13

26,320,725
26,185,739
31,843,774
34,747,676
(79,027,818)
6,264,042,997 379,901,665
6,808,967,624
82,181,772
21,345,388 25,311,932
26,080,472
3,153,954
178,513,446 405,213,597
94,628,921

6

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน

1,857,725
6,610,857,562

1,388,890
7,053,201,412

6

รวมสิ นทรั พย์

8,176,775,719

8,626,301,846

8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน่ ึ งของงบการเงินน้ ี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

105
10

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริ
บริษทั ษอิทั ชย่ิตอนั ยกรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
งบกำรเงิ
นรวม จกำร
ส31าหรั
ปี สิ้นสุ ด
ธันบวาคม

สาหรับปี สิ้นสุ ด

สินทรัพย์

หมายเหตุ

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่

วันที่ 31 ธันวาคมหมายเหตุ

2561

(บาท)

สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้ การค้า
ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่
สิ นค้าาคงเหลือ
หน่วยงานต่างประเทศ

รายการทีจ่ ะไม่ ถกู จัดประเภทใหม่

2560

9
(23,012,978)
เงินลงทุนในตราสารหนี
้ ระยะสั้น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่(23,012,978)
บริ ษทั ย่อย

ที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรั บปี

109,846,467

97,329,675

4, 6

747,744,180

670,682,553

747,744,180

4, 7

49,136,578

55,629,346

50,741,493

8
(10,231,517)
(10,231,517)
4

654,356,645

736,829,451

654,354,354

75,136
9

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
10
(15,027)
ลูกหนี้ ไม่13,
หมุ22
นเวียนอื่น (870,536)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื3,482,146
่ องจักรและอุปกรณ์ 60,109

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั24
พย์ไม่ หมุนเวียน 0.03
รวมสิ นทรั พย์

106

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10,000 --

4,352,682

11

---

112,617
1,573,100,434

10,000

100,000,000

112,617
1,650,292,319

75,136

86,933,507

61,202,090

(870,536)
26,320,725
3,482,146
31,843,774

(15,027)
26,185,739
60,109
34,747,676

86,970,414

999,970

26,320,422

31,843,774

11
6,264,042,997 6,808,967,624
(10,171,408)
3,482,146
60,109
12
21,345,388
26,080,472
304,922,784
6,636,100
405,273,706
13
178,513,446
94,628,921

6,264,042,997

1,857,725
1,388,890
0.24 6,610,857,562
0.00 7,053,201,412
0.31

1,857,725
6,611,894,136

8,176,775,719

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน่ ึ งของงบการเงินน้ ี

2561

114,558,137

112,617
1,565,918,157

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (19,530,832)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรั บปี
24,310,231
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน

2561วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2560 (บาท)

31

5

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ สินทรั พย์ไ15
ม่ หมุนเวียน 4,352,682
ภาษีเงินได้ของรายการ
เงินลงทุนในการร่ วมค้า

งบกำรเง

8,626,301,846

21,345,388

178,513,446

8,262,186,455

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

2560

6,056,174,404

(บา

55,629,346

8

654,356,645

736,829,451

10,000

-

-

-

112,617
1,565,918,157

112,617
1,573,100,434

9

86,933,507

61,202,090

10

-

-

ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น

26,320,725

26,185,739

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์

31,843,774

34,747,676

ชาระแล้ว

-

-

-

1,300,000,000

เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

130,000,000
56,079,360

-

-

-

-

56,079,360
3,515,423,218

สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน

4

3,515,423,218

(บาท)

ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
หุน้ สามัญ

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน

1,300,000,000

-

-

-

130,000,000

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง
จากการจ่ายโดย

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ระยะสั้น

1,076,952,485

49,136,578

315,154,301

4, 7

60,109

670,682,553

315,094,192

747,744,180

761,798,184

4, 6

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

21,345,388

26,080,472

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

178,513,446

94,628,921

1,857,725
6,610,857,562

1,388,890
7,053,201,412

8,176,775,719

8,626,301,846

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

กาไร

รวมสิ นทรั พย์

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6,808,967,624

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

6,264,042,997

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

11

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

ที่ออกและ

2561

109,846,467

สิ นค้าคงเหลือ

ส่ วนเกินมูลค่า

ส่วนเกินทุน

หมายเหตุ

114,558,137

ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

ทุนเรื อนหุน้

31 ธันวาคม

5

ลูกหนี้ การค้า

กาไรสะสม

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินรวม

สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

(22,280,659)

(10,171,408)

304,922,784
(10,231,517)

-

(10,231,517)

315,094,192

5,751,251,620
(12,049,142)

ผูถ้ ือหุน้

สินทรัพย์

ยังไม่ได้จดั สรร หน่วยงานต่างประเทศ

จากการแปลงค่า

อัตราแลกเปลี่ยน

ผลต่างของ

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอื่นของ

รวมส่วนของ

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

107

108

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,300,000,000

-

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

1,300,000,000

ชาระแล้ว

-

25

หมายเหตุ

13

3,515,423,218

-

-

-

-

-

3,515,423,218

หุน้ สามัญ

56,079,360

-

-

-

-

-

56,079,360

ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

จากการจ่ายโดย

ที่ออกและ

ส่วนเกินมูลค่า

ส่ วนเกินทุน

ทุนเรื อนหุน้

กาไร

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

130,000,000

-

-

-

-

-

130,000,000

(บาท)

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

จากการแปลงค่า

อัตราแลกเปลี่ยน

ผลต่างของ

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอื่นของ

929,275,694

47,323,209

3,482,146

43,841,063

(195,000,000)

(195,000,000)

1,076,952,485

(45,293,637)

(23,012,978)

(23,012,978)

-

-

-

(22,280,659)

ยังไม่ได้จดั สรร หน่วยงานต่างประเทศ

กาไรสะสม

งบกำรเงินรวม

5,885,484,635

24,310,231

(19,530,832)

43,841,063

(195,000,000)

(195,000,000)

6,056,174,404

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่วนของ

รายงานประจำ�ปี 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น

1,300,000,000

-

1,300,000,000

ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ทุนเรื อนหุ ้น

14

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

6,156,618,317

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

5,751,344,611

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

109

110

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น

25

หมายเหตุ

1,300,000,000

-

-

1,300,000,000

ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ทุนเรื อนหุ้น

15

3,515,423,218

-

-

3,515,423,218

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

56,079,360

-

-

56,079,360

130,000,000

-

-

130,000,000

966,751,839

3,153,954
3,482,146
6,636,100

(195,000,000)
(195,000,000)

1,155,115,739

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม
จากการจ่ายโดย
ทุนสารอง
ใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ตามกฎหมาย
(บาท)

ส่วนเกินทุน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

5,968,254,417

3,153,954
3,482,146
6,636,100

(195,000,000)
(195,000,000)

6,156,618,317

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สาหรับปี สิ้นสุ ด

สาหรับปี สิ้นสุ ด

วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี

43,841,063

315,094,192

3,153,954

405,213,597

ปรั บรายการที่กระทบกาไรเป็ นเงินสดรั บ
ค่าเสื่ อมราคา

11

567,990,339

521,697,141

567,990,339

521,697,141

ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

1,605,105

1,497,275

1,605,105

1,497,275

ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

4,309,595

29,601,648

4,309,595

29,601,648

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้า

9

-

-

133,000,000

154,600,000

(759,308)

(927,210)

(7,773,392)

(3,509,547)

ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน

21

59,447,190

64,348,496

59,447,190

64,348,496

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นค้า

8

46,666,226

25,666,654

46,666,226

25,666,654

(369,224)

(544,210)

(369,224)

(544,210)

44,168

294,674

44,168

294,674

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

15

3,934,272

3,796,629

3,934,272

3,796,629

9

109,955,605

144,343,816

-

-

รายได้ภาษีเงินได้

22

(82,181,772)

(25,311,932)

(82,181,772)

(25,311,932)

754,483,259

1,079,557,173

729,826,461

1,177,350,425

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่ น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่ น
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(77,061,627) 204,352,226
6,492,768
(18,219,029)
35,806,580 (248,505,431)
(468,835)
388,000
(36,047,540) 169,297,891
17,500,155
73,877,402
(20,490,071)
(10,144,045)
680,214,689 1,250,604,187
(9,899,166)
(25,115)
670,315,523 1,250,579,072

(48,103,455) 175,394,054
(6,915,129)
(3,279,061)
(116,008,857)
(96,687,703)
(468,835)
388,000
(31,934,046) 169,297,891
17,594,244
73,783,283
21,495,264
(53,601,890)
565,485,647 1,442,644,999
(9,898,992)
(24,986)
555,586,655 1,442,620,013

111

รายงานประจำ�ปี 2561

บริ ษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริ
บริษทั ษัทอิย่ชอิตยนั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2561

หมายเหตุ

2560

งบกำรเงิ
นเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงิ
นรวม

2561

2560

2561

31 ธันว
2561

2560

(บาท)

(บาท)

สินทรั พย์หมุนเวียน

งบกำรเงินเฉ

สาหรับปี สิ้นสุ ด
31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 759,308 5 927,210
114,558,1376,572,707109,846,467
ดอกเบี้ยรับ
1,573,246 97,329,675
747,744,180
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษลูทั กย่หนี
อย้ การค้า
4
- 4, 6
340,000,000670,682,553
140,000,000 747,744,180
49,136,578
เงินสดจ่ายสาหรับเงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่ลูบกริหนี
ษทั ้ หย่อมุยนเวียนอื่น 4
- 4, 7
- (240,000,000)55,629,346
(340,000,000) 50,741,493
เงินสดจ่ายสาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อสิย นค้าคงเหลือ
10
- 8
(999,970)654,354,354
654,356,645
736,829,451
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ระยะสั้น เงินลงทุนในตราสารหนี้ ระยะสั้น (10,000)
- 10,000 (10,000)
- 10,000
เงินสดจ่ายค่าหุน้ เพิ่มทุนสาหรับเงินลงทุนเงิใน
นให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
4
100,000,000
การร่ วมค้า
9
(158,700,000) (121,050,000) (158,700,000) (121,050,000)
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
112,617
112,617
112,617
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
(41,887,524) (346,520,564)
(41,887,524) (346,520,564)
รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน
1,565,918,157 1,573,100,434 1,650,292,319
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(1,179,616)
(9,339,646)
(1,179,616)
(9,339,646)
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
(201,017,832) (475,983,000)
(95,204,433) (676,336,934)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปั นผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื

สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน

เงินลงทุนในการร่ วมค้า

(59,446,611)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อ25ย

9 (73,134,197)
86,933,507
(59,446,611)61,202,090
(73,134,197) 86,970,414

(195,000,000) 10

ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น

250,000,000

-

(195,000,000)

-

-

999,970

372,292,57926,320,725
250,000,000 26,185,739
372,292,579 26,320,422

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่ องจัก(460,139,410)
รและอุปกรณ์ (997,738,374)
31,843,774
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื
(460,139,410)34,747,676
(997,738,374) 31,843,774
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(464,586,021) 11(698,579,992)
(464,586,021)
(698,579,992)
6,264,042,997
6,808,967,624
6,264,042,997
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึสิน้ น(ลดลง)
ทธิเงินได้รอการตัดบัญ4,711,670
ทรัพย์ภสุาษี
ชี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิทีน่ 1ทรัมกราคม
พย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันรวมสิ
ที่ 31 นธันทรัวำคม
พย์ไม่ หมุน5เวียน

รวมสิ นทรั พย์

21,345,388

112

17

26,080,472

21,345,388

(4,203,799)94,628,921
67,703,087 178,513,446
13 76,016,080
178,513,446

33,830,3871,857,725
101,533,474 1,388,890
33,830,387 1,857,725
109,846,467
97,329,675
101,533,4746,611,894,136
6,610,857,562
7,053,201,412

8,176,775,719

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน่ ึ งของงบการเงินน้ ี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

109,846,467
114,558,137

12

8,626,301,846

8,262,186,455

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อยบริษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงิงบกำรเงิ
นเฉพำะกินจรวม
กำร

สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์

หมายเหตุ

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม

2561

สาหรับปี สิ้นสุ ด

31 ธันวาคม

หมายเหตุ

2560

หัก - การเปลี่ ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
- การเปลี่ ยนแปลงในเจ้าหนี้
- ดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุน
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ทจี่ ่ ำยเป็ นเงินสด

2561

2561

2560

2560
(บาท)

(บาท)

สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายชาระเป็ นเงินสดมีรายละเอียดดังนี้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซ้ือทั้งหมดในระหว่างปี

วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้ การค้
า
11

23,109,880

สิ นค้าคงเหลือ

21,217,910

ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น (2,440,266)
เงินลงทุน11ในตราสารหนี้ ระยะสั- ้ น

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่
บริ ษทั ย่อย
41,887,524

4, 6

114,558,137

109,846,467

747,744,180 831,432,239
670,682,553
49,136,578 (399,306,169)
55,629,346
(2,440,266)

831,432,239

23,109,880

(76,737,889)8

654,356,645 (76,737,889)
736,829,451
21,217,910

(8,867,617)
346,520,5644

-

4, 7
(399,306,169)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน

10,000
(8,867,617)
41,887,524 - 346,520,564

-

112,617
1,565,918,157

112,617
1,573,100,434

1

สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า

9

86,933,507

61,202,090

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10

-

-

ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น

26,320,725

26,185,739

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์

31,843,774

34,747,676

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

6,264,042,997

6,808,967,624

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

21,345,388

26,080,472

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

178,513,446

94,628,921

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน

1,857,725
6,610,857,562

1,388,890
7,053,201,412

6

รวมสิ นทรั พย์

8,176,775,719

8,626,301,846

8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน่ ึ งของงบการเงินน้ ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

113
18

6
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมำยเหตุ

สำรบัญ

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
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สารอง
ส่ วนงานดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้

114

19

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
คณะกรรมการได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 และ
มีที่อยูจ่ ดทะเบียนดังนี้
สานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
สานักงานสาขาตั้งอยูเ่ ลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตาบลอุทยั อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
13120 ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2557
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ครอบครัวภาสกรนที ซึ่ งถือหุ น้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา
ร้อยละ 46
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่ม
รายละเอียดของการร่ วมค้าและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 9 และ 10 ตามลาดับ

2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บัติทางการบัญชี ท่ี ประกาศใช้โ ดย
สภาวิช าชี พ บัญชี ฯ (“สภาวิช าชี พ บัญชี ” ) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
20
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรั บปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่ รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออก
และปรับปรุ งใหม่น้ นั ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและ
ปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นซึ่ งยังไม่มีผลบังคับในปั จจุ บนั และกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทางบการเงินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี
(ค) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทาและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
(ง)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจานวนเงิ นที่ เกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ข้ อสมมติและความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาคัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สาคัญที่เป็ นเหตุ
ให้ต ้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ภายในปี บัญ ชี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
ซึ่ งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 12 การทดสอบการด้อยค่า เกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาคัญในการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นมู ลค่ า มี การทบทวนข้อมู ลที่ ไ ม่ ส ามารถสังเกตได้ และปรั บปรุ งการวัด มู ลค่ า ที่ มีนัย ส าคัญ อย่า ง
สม่ า เสมอ หากมี การใช้ข ้อมู ลจากบุ ค คลที่ ส ามเพื่ อวัด มู ลค่ า ยุติ ธรรม เช่ น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา
กลุ่มผูป้ ระเมิ นได้ประเมิ นหลักฐานที่ ได้มาจากบุ คคลที่ สามที่ สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ ยวกับการวัดมู ลค่ ารวมถึ งการจัด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้




ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สาหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ ไม่ได้มาจากข้อมูลที่ สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ ไม่
สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลาดับชั้นของมู ลค่ า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
(จ) การจัดทางบการเงินรวมเป็ นครั้ งแรก
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ได้จดั ตั้ง บริ ษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทย และบริ ษทั ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 99.99
เนื่ องจากบริ ษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จากัด เป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อย
ได้ร วมอยู่ใ นงบการเงิ นรวม นับแต่ วนั ที่ มีการควบคุ มจนถึ งวันที่ การควบคุ มสิ้ นสุ ด ลง (ดูห มายเหตุป ระกอบ
งบการเงินข้อ 3 (ก) และ 10)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชี ที่นาเสนอดังต่ อไปนี้ ได้ถือปฏิ บตั ิ โดยสม่าเสมอสาหรั บงบการเงิ นทุ กรอบระยะเวลาที่ รายงาน
ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (จ) การจัดทางบการเงินรวมครั้งแรก และ 3 (ก) เกณฑ์ใน
การจัดทางบการเงินรวม

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยของ
กลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุม่ บริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมี ความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นท าให้
เกิ ดผลกระทบต่อจานวนเงิ 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 ม่มีอานาจควบคุ มและส่ วนประกอบอื่ นในส่ วนของเจ้าของที่ เ กี่ ย วข้องกับบริ ษ ทั ย่ อ ยนั้น
กาไรหรื อขาดทุ นที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการสู ญเสี ย การควบคุ มในบริ ษัทย่ อยรั บรู ้ ใ นกาไรหรื อขาดทุ น ส่ ว นได้เ 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
การทารายการ ภายหลังการรั บรู ้ รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่ งกาไรหรื อขาดทุ นและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ของ
เงิ นลงทุนที่ บนั ทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึ กในงบการเงิ นรวมจนถึงวันที่ กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ย
การควบคุมร่ วม
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การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่มบริ ษทั ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับการร่ วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั
ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นที่ เ ป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ า งประเทศ ณ วัน ที่ ร ายงาน แปลงค่ า เป็ นสกุล เงิ นที่ ใ ช้ใ น
การดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
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เมื่ อหน่ วยงานต่ างประเทศถูกจาหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพี ยงบางส่ วนที่ ทาให้สูญเสี ยการควบคุ มร่ วมกัน
ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็ นกาไรหรื อ
ขาดทุนโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรขาดทุนจากการจาหน่ าย หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายเงิ นลงทุนในการร่ วมค้าเพียง
บางส่ วนโดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีการควบคุมร่ วมที่มีสาระสาคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่ วนที่
เกี่ยวข้องเป็ นกาไรหรื อขาดทุน
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชาระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกาไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื่ น และแสดงเป็ นรายการผลต่ างจากอัต ราแลกเปลี่ ยนในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น จนกว่ามี
การจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(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 ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ ยวกับการชาระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ

(จ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพ
หรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่
ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
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มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หัก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าเป็ น
โดยประมาณในการขาย

(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุน ส่ วน
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ ายเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงิ นสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึกในกาไรหรื อ
ขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(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 ย วข้องกับการได้มาของสิ นทรั พ ย์ และต้นทุ นทางตรงอื่ นๆ ที่ เ กี่ ย วข้องกับ
การจัดหาสิ นทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สาหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
ซึ่ งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
อุปกรณ์
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ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุ นจากการจาหน่ า ยที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ คื อผลต่ า งระหว่า งสิ่ งตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ จาก
การจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ย นแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้ เ ป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ลค่ าตามบัญชี ข องรายการที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตาม
บัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุ น คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
เครื่ องมือและเครื่ องใช้
ยานพาหนะ

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

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(ซ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต โดยรวมเป็ น
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จาหน่ า ยรั บรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ น โดยวิธี เ ส้ นตรงซึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อ นรู ปแบบที่ ค าดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรั พย์ไ ม่มี
ตัวตนซึ่ งไม่ ร วมสิ ทธิ ในการใช้เ ครื่ องหมายการค้า และสู ตรการผลิ ต โดยเริ่ มตัด จาหน่ า ยสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มีต ัวตน
เมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาหรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบ
แสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
สิ ทธิ ในการใช้ครื่ องหมายการค้า
สู ตรการผลิต

10 ปี
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฌ) การด้ อยค่ า
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ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่ามีขอ้ บ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคื น สาหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ มีอายุการ
ให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
29

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เ กิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ น หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ นที่เคยรับรู ้ในงวดก่อน จะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่
รายงานว่า มี ขอ้ บ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่ าหรื อไม่ ขาดทุ นจากการด้อยค่ าจะถู กกลับรายการ หากมี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมี
การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกในราคาทุน
(ฎ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(ฏ) ผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ กาหนดไว้น้ นั จัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่ าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรั บรู ้ รายการในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่ ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกาไร
หรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
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ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
31

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ณ วันที่ให้สิทธิ แก่พนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆ ไปกับการเพิ่มขึ้นใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จานวนที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจะ
ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงจานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ที่ แท้จริ งซึ่ งเข้าเงื่ อนไขการให้บริ การที่เกี่ยวข้องและเงื่ อนไขการ
ได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่ องตลาดทุน สาหรับคู่คา้ ซึ่ งให้สิทธิ และใช้สิทธิ ทนั ที รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันที
(ฐ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่ อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการ
หนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนคานึ งถึงภาษี
เงิ นได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่ อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บนั 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 ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สาคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความ
ไม่แน่นอนที่มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้
และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
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เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
ดอกเบีย้ รั บและรายได้ อื่น
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ฒ) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดี ยวกันบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิ ดขึ้ น ยกเว้น
ในกรณี ที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
(ณ) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่ า เช่ า ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต้อ งนามารวมค านวณจานวนเงิ นขั้นต่ า ที่ ต ้อ งจ่ า ยตามระยะเวลาที่ ค งเหลื อ ของสัญ ญาเช่ า
เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
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 และข้อตกลงนั้นจะนาไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทาให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
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ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสาหรับสัญญาเช่าและส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจานวนที่ เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจานวนหนี้ สินจะลดลงตามจานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการ
เงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
(ด) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรง
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เ งิ นได้ข องงวดปั จจุ บัน ได้แ ก่ ภาษี ที่ค าดว่าจะจ่ ายชาระหรื อได้รับช าระ โดยค านวณจากกาไรหรื อขาดทุ น
ประจ าปี ที่ ต้อ งเสี ย ภาษี โดยใช้อ ัต ราภาษี ที่ ป ระกาศใช้ ห รื อ ที่ ค าดว่ า มี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วัน ที่ ร ายงาน ตลอดจน
การปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น และจ านวนที่ ใ ช้เ พื่ อ ความมุ่ ง หมายทางภาษี ภาษี เ งิ น ได้ร 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 ไม่ใช่ การรวมธุ รกิ จและ
รายการนั้นไม่ มีผ ลกระทบต่ อกาไรขาดทุ นทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่ า งที่ เกี่ ย วข้องกับเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต ้อ งสะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธี การที่
กลุ่ มบริ ษ ทั คาดว่า จะได้รับประโยชน์จากสิ นทรั พ ย์หรื อจะจ่ ายชาระหนี้ สิ นตามมู ลค่ าตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
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ในการกาหนดมู ลค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญชี กลุ่ มบริ ษทั ต้อ งค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้ น และมีดอกเบี้ ยที่ ตอ้ ง
ชาระ กลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่า ได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้ค ้างจ่ ายเพี ยงพอสาหรั บภาษี เ งิ นได้ที่ จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้
อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุ การณ์ ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้ นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่ อกิ จการมี สิ ท ธิ
ตามกฎหมายที่ จะนาสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และ
ภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน
สาหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั้นกิ จการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึง
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกี่ ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ พิจารณาจากแผนธุ รกิ จของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะ
บันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท้ งั จานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง

(ต) กาไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกาไรต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานสาหรับหุ ้นสามัญ กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายระหว่างปี
(ถ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่ รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่ เกิ ดขึ้ นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึ งรายการที่ ได้รับการ
ปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
4

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่ อวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิ น บุ คคลหรื อกิ จการเป็ นบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับ กลุ่ มบริ ษ ทั
หากกลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญต่อบุคคล
หรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคล
หรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั การร่ วมค้าและบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 9 และ 10 สาหรับ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสาคัญและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้
ชื่ อกิจกำร
นายตัน ภาสกรนที

นางอิง ภาสกรนที
บริ ษทั ไอ แอม กรี นที จากัด
บริ ษทั กิน กับ ตัน จากัด
บริ ษทั ตันบุญ จากัด
บริ ษทั ภาสกรนที จากัด
บริ ษทั กิน ร้อง ดื่ม จากัด
บริ ษทั ตัน แอสเซ็ท จากัด
บริ ษทั อีซิลี่ จากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง ลักษณะควำมสั มพันธ์
/สั ญชำติ
ไทย
บุ ค คลที่ มี อ านาจและความรั บ ผิ ด ชอบในการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิ จการไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึ ง
เป็ นผู ถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ แ ละเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั
ไทย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ไทย
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกันและญาติสนิ ทของกรรมการของ
บริ ษทั เป็ นกรรมการ
ไทย
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ไทย
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ไทย
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รำยกำร
ซื้ อ/ขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การด้านบริ หาร
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญาที่กาหนดขึ้นตามข้อกาหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
ต้นทุนของแหล่งที่มาของเงินทุน
ราคาที่ตกลงกัน

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษทั ย่ อย
ขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การด้านบริ หาร
ดอกเบี้ยรับ
บุคคลหรื อกิจกำรอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น
ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ
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งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

-

-

37,441
1,800
7,032

708,249
1,800
2,595

380,248
479
1,000

511,446
562
962

351,480
479
836

428,195
562
844

36,178
1,655
37,833

32,345
1,662
34,007

36,178
1,655
37,833

32,345
1,662
34,007

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
2561
2560
36,745
36,745

(พันบาท)
35,152
36,745
35,152
36,745

งบกำรเงินรวม
2561
2560

บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ บริ ษทั ย่ อย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

213
213
งบกำรเงินรวม
2561
2560
-

บริ ษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จากัด

198,784
18,722
217,506

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)
4,936
213
5,149

3,737
3,737

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)
100,000
200,000

รายการเคลื่ อนไหวของเงิ นให้กูย้ ื มระยะสั้นแก่ บริ ษ ทั ย่อยสาหรั บแต่ ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

38

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)
-

200,000
240,000
(340,000)
100,000

340,000
(140,000)
200,000
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยประเภทไม่มีหลักประกันมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5
ต่อปี (2560: ร้ อยละ 5 ต่ อปี ) และชาระคืนเมื่อทวงถาม

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย

งบกำรเงินรวม
2561
2560
1,474

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(พันบาท)
3,114

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
1,474

3,114

สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สั ญญาแต่ งตั้งผู้จัดจาหน่ ายสิ นค้ า
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาแต่งตั้งกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั ไอ แอม กรี นที จากัด)
ให้ เ ป็ นผู ้จัด จ าหน่ า ยสิ น ค้า ให้ กับ บริ ษัท สั ญ ญาฉบับ นี้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ ัง แต่ ว ัน ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึ ง วัน ที่
30 มิถุนายน 2563
สั ญญาโอนสิ ทธิ ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญาโอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้ากับการร่ วมค้า ภายใต้เงื่อนไข
ของสัญญา บริ ษทั ตกลงที่ จะโอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าบางอย่างของบริ ษทั ตามที่ ระบุไว้ในสัญญาให้
การร่ วมค้าใช้ในประเทศอิ นโดนี เซี ย ในการนี้ การร่ วมค้าตกลงที่ จะชาระค่าการโอนสิ ทธิ ดงั กล่าวให้กบั บริ ษทั
เป็ นจานวนเงิน 3,000 เหรี ยญสหรัฐ สัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็ นระยะเวลา 10 ปี และเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาสามารถ
ต่ อ อายุไ ด้อีก 10 ปี ตามเงื่ อนไขใหม่ ที่ร ะบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญา หรื อ สิ้ นสุ ด ทันที ที่ บริ ษ ทั สิ้ นสุ ด การเป็ นผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของ
การร่ วมค้า
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สั ญญาให้ สิทธิ ในการใช้ ทรั พย์ สินทางปั ญญา

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้สิทธิ ในการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญากับการร่ วมค้า ภายใต้เงื่อนไข
ของสัญญา บริ ษทั ตกลงที่ จะให้การร่ วมค้าใช้ทกั ษะความรู ้ วิทยาการทางเทคนิ คและสู ตรการผลิตบางอย่า งของ
บริ ษทั ตามที่ระบุไว้ในสัญญาในการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศอินโดนี เซี ย ในการนี้ การร่ วมค้าตกลง
ที่ จะชาระค่าสิ ทธิ ให้กบั บริ ษทั เป็ นจานวนเงิ น 3,000 เหรี ยญสหรัฐต่อปี สัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้จนถึงหลังจาก
วันที่ บริ ษทั สิ้ นสุ ดการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของการร่ วมค้าเป็ นระยะเวลา 10 ปี และเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาสามารถต่ออายุได้อีก
10 ปี ตามเงื่อนไขใหม่ที่ระบุไว้ในสัญญา
5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
2561
2560
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดใน
งบกระแสเงินสด

6

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

103
(15,989)
130,444

(พันบาท)
90
103
(7,078)
(15,991)
116,834
113,218

90
(6,894)
108,337

114,558

109,846

101,533

97,330

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม

4

งบกำรเงินรวม
2561
2560
36,745
710,999
747,744

40

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(พันบาท)
35,152
36,745
635,531
710,999
670,683
747,744

217,506
482,135
699,641

135

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
กิจกำรอื่น
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
6 - 12 เดือน

รวม

36,745
36,745

35,152
35,152

36,745
36,745

217,506
217,506

707,855

627,573

707,855

479,570

344
2,800
710,999

7,958
635,531

344
2,800
710,999

2,565
482,135

747,744

670,683

747,744

699,641

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
7

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

หมายเหตุ
กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจกำรอื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างขอคืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ื อรอใบกากับภาษี
รายได้อื่นค้างรับ
ส่ วนลดรับและเงินสนับสนุนค้างรับ
อื่นๆ
รวม
8

งบกำรเงินรวม
2561
2560
(พันบาท)
-

213

4

24,306
14,701
5,064
2,438
1,235
1,180
48,924
49,137

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

37,601
2,120
7,610
4,955
1,902
1,441
55,629
55,629

5,149

3,737

21,072
14,701
4,966
2,438
1,235
1,180
45,592
50,741

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

สิ นค้ ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
2561
2560
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

405,697
237,864
23,536
667,097
(12,740)
654,357

42

(พันบาท)
460,887
267,444
15,496
743,827
(6,998)
736,829

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
405,694
237,864
23,536
667,094
(12,740)
654,354

309,070
267,444
15,496
592,010
(6,998)
585,012
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่
คาดว่าจะได้รับ
สุ ทธิ

9

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

4,384,583

4,308,987

4,236,808

4,444,554

46,666
4,431,249

25,667
4,334,654

46,666
4,283,474

25,667
4,470,221

เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ
งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

กำรร่ วมค้ ำ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ชาระค่าหุน้ เพิ่มทุน
ส่ วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิ จากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

138

61,202
158,700

94,727
121,050

61,270
158,700

94,820
121,050

(109,955)
-

(144,344)
-

(133,000)

(154,600)

(23,013)
86,934

(10,231)
61,202

86,970

61,270
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาร่ วมลงทุนกับบริ ษทั พีที อาทรี่ แปซิ ฟิค (“AP”) ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคล
ที่ จดั ตั้งขึ้ นในประเทศอิ นโดนี เซี ย เพื่ อร่ วมลงทุ นในบริ ษ ทั พี ที อิ ชิ ตัน อิ นโดนี เซี ย (“PTI”) ซึ่ งเป็ นการร่ ว มค้า
ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ในประเทศอินโดนีเซี ย และมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มพร้อมดื่ม แบรนด์ “อิชิตนั ”
ในประเทศอินโดนีเซี ย โดยบริ ษทั และ AP เข้าลงทุนในการร่ วมค้าในอัตราส่ วนที่เท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของหุ น้ ที่
ออกและจาหน่ ายได้ท้ งั หมดของการร่ วมค้า) ซึ่ งคิ ดเป็ นมูลค่าเงิ นลงทุนในส่ วนของบริ ษทั รวม 200,000 ล้านรู เปี ย
อินโดนีเซี ย (หรื อประมาณ 575 ล้านบาท) บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินทุนจัดตั้งบริ ษทั งวดแรกในอัตราร้อยละ 50 ของทุน
ที่เรี ยกชาระแล้วเป็ นจานวนเงิน 50,000 ล้านรู เปี ยอินโดนีเซี ย (หรื อเทียบเท่า 135.6 ล้านบาท) และการร่ วมค้าดังกล่าว
จัดตั้งเสร็ จเมื่ อวันที่ 25 พฤศจิ กายน 2557 เนื่ องจากตามสัญญาร่ วมลงทุ นได้กาหนดให้ผูล้ งทุ นมี อานาจควบคุ ม
ร่ วมกัน และมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงานดังกล่าวมากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์หรื อภาระผูกพันใน
หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น ดังนั้นบริ ษทั จึงได้บนั ทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้าดังกล่าวตามวิธีส่วน
ได้เสี ย
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ได้รับจดหมายจากการร่ วมค้าเรี ยกให้ชาระเงินทุนจัดตั้งบริ ษทั เพิ่มอีกเป็ นจานวนเงิ น
40,000 ล้านรู เปี ยอินโดนี เซี ย (หรื อเทียบเท่า 115.6 ล้านบาท) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาไปซื้ อที่ดินและเป็ นเงิ นทุน
หมุนเวียน บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
กับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้วเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2559
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ได้รับจดหมายจากการร่ วมค้าเรี ยกให้ชาระเงินทุนจัดตั้งบริ ษทั เพิ่มอีกเป็ นจานวนเงิ น
45,000 ล้านรู เปี ยอินโดนีเซี ย (หรื อเทียบเท่า 121.1 ล้านบาท) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน บริ ษทั ได้
จ่ า ยช าระเงิ นทุ นดังกล่ า วแล้วเมื่ อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560 และการร่ วมค้า ได้จดทะเบี ย นเพิ่ มทุ นกับ Indonesia
Investment Coordinating Board แล้วเมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2560
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 บริ ษทั ได้รับจดหมายจากการร่ วมค้าเรี ยกให้ชาระเงิ นทุ นจัดตั้งบริ ษทั เพิ่ มอี กเป็ นจานวนเงิ น
60,000 ล้านรู เปี ยอินโดนีเซี ย (หรื อเทียบเท่า 158.7 ล้านบาท) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน บริ ษทั ได้
จ่ า ยช าระเงิ นทุ นดังกล่ า วแล้วเมื่ อ วัน ที่ 17 มกราคม 2561 และการร่ วมค้า ได้จดทะเบี ย นเพิ่ มทุ นกับ Indonesia
Investment Coordinating Board แล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
เนื่องจากยอดขายเครื่ องดื่ม แบรนด์ “อิชิตนั ” ในประเทศอินโดนี เซี ยไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์และประมาณไว้เบื้ องต้น
อย่างมีนยั สาคัญ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่ามูลค่าของเงินลงทุนใน PTI อาจเกิดการด้อยค่า และได้ประเมินมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งคานวณจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของเงินลงทุนใน PTI จากผลการประเมินดังกล่าว
และดุ ลยพิ นิ จของผู บ้ ริ หาร บริ ษ ทั บันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่ าของเงิ นลงทุ นในงบกาไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จของ
งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวน 133.0 ล้านบาท (2560: 154.6 ล้ านบาท)
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50

50

50

1,061,941

744,541

50

สัดส่วนความ
เป็ นเจ้าของ
2561
2560
(ร้ อยละ)

ทุนชาระแล้ว
2561
2560

อินโดนีเซีย

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
2561
2560
(ร้ อยละ)

ผลิตและจาหน่าย
เครื่ องดื่ม

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

45

744,541

372,270
372,270

2560
(พันบาท)

530,970
530,970

2561

ราคาทุน

530,970
530,970

372,270
372,270

(444,000)
(444,000)

(311,000)
(311,100)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
การด้อยค่า
2561
2560
2561
2560
(พันบาท)

1,061,941

ทุนชาระแล้ว
2561
2560

งบกำรเงินรวม

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

เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

61,202
61,202

86,970
86,970

61,270
61,270

ราคาทุน-สุทธิ
2561
2560

86,934
86,934

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2561
2560

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของการร่ วมค้าที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่ วมค้า การกระทบยอดรายการ
ระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ในกิจการนี้
บริ ษทั พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซี ย
2561
2560
(พันบาท)
29,631
20,691
(249,542)ก
(309,379)ก
(219,911)
(288,688)

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (ร้อยละ 100)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนที่เป็ นของบริษทั (ถือหุ้นร้ อยละ 50)

(109,956)

(144,344)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)

138,686ข
77,781
(42,600)
173,867

120,052ข
74,271
(71,919)
122,404

มูลค่ ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ (ถือหุ้นร้ อยละ 50)

86,934

61,202

หมายเหตุ
ก. รวมรายการค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,793
88,743

797
73,014
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
10 เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)
-

1,000
1,000

1,000
1,000

รายละเอียดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
บริ ษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จากัด
รวม

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)
-

1,000
1,000

1,000
1,000

ในการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2559 คณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ การจัดตั้ง
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ ง (บริ ษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จากัด) โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มต้นเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท และ
ให้เรี ยกชาระเงินทุนจัดตั้งบริ ษทั เต็มมูลค่า ทั้งนี้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวดาเนินการการจดทะเบียนจัดตั้งเสร็ จแล้วเมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2560
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บริ ษทั ย่ อยทางตรงในประเทศ
บริ ษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จากัด จาหน่ายเครื่ องดื่ม
รวม

บริ ษทั ย่อย

ไทย

ประเทศที่
ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตั้ง

99.99

99.99

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
2561
2560
(ร้ อยละ)
1,000

1,000

ทุนชาระแล้ว
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับสาหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

1,000
1,000

2560
(พันบาท)
1,000
1,000

2561

ราคาทุน

-

เงินปั นผลรับ
2561
2560

-

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
และ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

73,756
73,756
73,756

431,698
431,698

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

431,698
-

ที่ดิน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

2,615,750
718
(6,729)
2,609,739

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

อาคาร
และ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

49

5,687,733
11,157
5,698,890

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

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์
โรงงาน

73,570
2,783
3,122
(154)
79,321

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

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

184,526
5,653
(308)
189,871

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

เครื่ องมือ
และ
เครื่ องใช้

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

17,595
17,595

17,595
-

ยานพาหนะ

25,190
13,955
(7,550)
31,595

55,851
811,769
(842,430)
-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

9,109,818
23,109
(462)
9,132,465

8,279,569
831,432
(1,183)

รวม

รายงานประจำ�ปี 2561

(19,675)
(3,663)
(23,338)

-

431,698

431,698
431,698

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
และ 1 มกรำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
54,081
50,418

57,787

(15,969)
(3,706)
-

-

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
และ 1 มกรำคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ที่ดิน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

2,056,444
1,911,590

1,926,536

(559,306)
(138,865)
22
(698,149)

(434,606)
(124,796)
96

อาคาร
และ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

50

4,134,514
3,756,309

3,901,882

(1,553,219)
(389,340)
(22)
(1,942,581)

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

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์
โรงงาน

26,743
26,267

30,721

(46,827)
(6,363)
136
(53,054)

(39,122)
(8,091)
386

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

72,241
51,489

83,519

(112,285)
(26,379)
282
(138,382)

(83,002)
(29,443)
160

เครื่ องมือ
และ
เครื่ องใช้

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

8,057
4,677

11,533

(9,538)
(3,380)
(12,918)

(6,062)
(3,476)
-

ยานพาหนะ

25,190
31,595

55,851

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

6,808,968
6,264,043

6,499,527

(2,300,850)
(567,990)
418
(2,868,422)

(1,780,042)
(521,697)
889

รวม

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 130.0 ล้านบาท (2560: 101.0 ล้ านบาท)
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้จดจานอง/จานาทรั พ ย์สิ นของบริ ษทั มู ลค่ า ตามบัญชี สุ ทธิ จานวนประมาณ
2,982.9 ล้า นบาท (2560: 3,292.1 ล้ า นบาท) เป็ นหลัก ประกัน เงิ น กู้ยื ม จากสถาบัน การเงิ น ตามที่ อ ธิ บ ายไว้ใ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
สิ นทรั พย์ ระหว่ างการก่ อสร้ างและติดตั้ง
สิ นทรัพย์ระหว่างการก่ อสร้างและติ ดตั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนเงิ นรวม 31.6 ล้านบาท (2560: 25.2
ล้ านบาท) ส่ วนใหญ่เป็ นต้นทุนค่าก่อสร้างขยายอาคารโรงงาน และต้นทุนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ โรงงาน รวมทั้ง
ต้นทุนการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง
ต้ นทุนการกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างขยายอาคารโรงงานได้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ต้นทุนสิ นทรัพย์จานวน 8.9 ล้านบาทและมีอตั ราดอกเบี้ยที่รับรู ้ร้อยละ 2.98 ต่อปี
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
12

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ ทธิ ในการใช้
ลิขสิ ทธิ์
เครื่ องหมาย
ซอฟต์แวร์
การค้า
สู ตรการผลิต
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

5,904
9,340
15,244
1,180
16,424

196,262
196,262
196,262

9,346
9,346
9,346

211,512
9,340
220,852
1,180
222,032

ค่ าตัดจาหน่ ายและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(2,001)
(1,498)
(3,499)
(1,605)
(5,104)

(161,671)
(29,602)
(191,273)
(4,310)
(195,583)

-

(163,672)
(1,498)
(29,602)
(194,772)
(1,605)
(4,310)
(200,687)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

3,903
11,745
11,320

34,591
4,989
679

9,346
9,346
9,346

47,840
26,080
21,345

52
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริ ษ ทั ได้เ ข้า ทาสัญญาซื้ อขายสิ ทธิ ในการใช้เ ครื่ องหมายการค้าไบเล่ พ ร้ อ มสู ตร
การผลิ ตเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้จากบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นจานวนเงิ นรวม 224.3 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย
ค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในการผลิตและจาหน่ ายเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้ในประเทศต่างๆ 16 ประเทศ
ทัว่ โลกตามราคาที่ กาหนดไว้ในสัญญาเป็ นจานวนเงิ นรวม 215.0 ล้านบาท และค่าสู ตรการผลิตเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้
ดังกล่าวเป็ นจานวนเงิน 9.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมาย
การค้าและค่าสู ตรการผลิตดังกล่าวแล้วเป็ นจานวนเงิ นรวม 205.6 ล้านบาท ในการนี้ บริ ษทั ได้รับการจดทะเบียน
โอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในบางประเทศและสู ตรการผลิตแล้วเป็ นจานวนเงินรวม 168.2 ล้านบาท
โดยบันทึ กไว้ในบัญชี “สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน” ส่ วนค่ าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในประเทศที่ อยู่ระหว่าง
การจดทะเบียนโอนสิ ทธิ ส่วนที่เหลือเป็ นจานวนเงินรวม 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 ไม่มีแผนที่จะนาสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ไปจัดจาหน่ายในต่างประเทศ
ยกเว้นการจัดจาหน่ายในประเทศไทย และไม่สามารถประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตที่จะเกิดขึ้ นจาก
การใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในต่างประเทศได้อย่างน่าเชื่อถือ ยกเว้นการใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในประเทศไทย
ดังนั้นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จึงได้พิจารณาตั้งสารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ในต่างประเทศในบัญชี “สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน” เป็ นจานวนเงิน 84.1 ล้านบาท และบัญชี “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ
ในการใช้เครื่ องหมายการค้า” เป็ นจานวนเงิน 37.4 ล้านบาท รวมเป็ นเงินจานวน 121.5 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้รับการจดทะเบี ยนโอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า ในต่างประเทศเพิ่มขึ้ นเป็ น
จานวนเงิ นรวม 35.0 ล้านบาท และได้โอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า ดังกล่าวรวมถึงสารองผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าที่ เกี่ ยวข้องจากบัญชี “เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า” ไปยังบัญชี “สิ นทรัพย์
ไม่ มี ต ัว ตน” นอกจากนี้ บริ ษ ัท ถู ก กรมทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของประเทศไต้ห วัน สั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ ใ นการใช้
เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในประเทศไต้หวันที่ บริ ษทั ได้รับการจดทะเบี ยนโอนสิ ทธิ แล้วในปี 2557 ซึ่ งมีมูลค่าเป็ น
จานวนเงิน 9.3 ล้านบาท บริ ษทั จึงได้ตดั จาหน่ายสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในประเทศไต้หวันออกจากบัญชี
“สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน” อย่างไรก็ตามบริ ษทั ผูข้ ายสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า ให้กบั บริ ษทั ยินยอมรับผิดชอบ
การถูกสั่งเพิกถอนสิ ทธิ ดงั กล่าวโดยการคืนเงินค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในประเทศไต้หวันให้กบั
บริ ษทั ทั้งจานวน บริ ษทั จึงกลับรายการสารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องจานวนเงิน 9.3 ล้านบาท ในปี 2558
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ได้รับการจดทะเบียนโอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า ในต่างประเทศแห่ งหนึ่ งเพิ่ม
เป็ นจานวนเงิ นรวม 2.3 ล้านบาท และได้โอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าดังกล่าวรวมถึงสารองผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าที่ เกี่ ยวข้องจากบัญชี “เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า” ไปยังบัญชี “สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน” นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในต่างประเทศเพิ่มเติมเป็ นจานวน
9.3 ล้านบาท ในการนี้ บริ ษทั ได้รับการจดทะเบียนโอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในประเทศดังกล่าวแล้วในระหว่างปี
บริ ษทั จึงได้บนั ทึกสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าและตั้งสารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นจานวนเงินเดียวกันไว้
ในบัญชี “สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน”
การทดสอบการด้ อยค่ าสาหรั บสิ ทธิ ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ าไบเล่ ในประเทศไทย
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในประเทศไทยคานวณจากมูลค่าจากการใช้ โดยการ
คิดลดกระแสเงินสดหลังคานึ งภาษีเงินได้ที่จะประหยัดได้จากการใช้สิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าแทนการจ่าย
ชาระค่าสิ ทธิ ข้อสมมติ หลักในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ ได้แก่ อัตราการเติ บโตของรายได้ อัตราค่าสิ ทธิ
อัตราภาษีและอัตราคิดลด
กระแสเงิ นสดหลังคานึ งภาษี เงิ นได้ที่จะประหยัดได้คานวณจากประมาณการรายได้ที่จะได้รับจากการจาหน่ าย
เครื่ องดื่ มน้ าผลไม้ไ บเล่ ปรั บปรุ งด้วยค่ าสิ ทธิ และภาษี ที่ต ้องชาระ ในการประมาณการรายได้ ผูบ้ ริ หารใช้การ
คาดการณ์อตั ราการเติบโตรวมถึงประมาณการยอดขายและราคาขายในอนาคต อัตราค่าสิ ทธิ ประเมินจากข้อมูลอัตรา
ค่าสิ ทธิ ของเครื่ องดื่มชนิดอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ อัตราคิดลดคานวณจากต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงิ นทุน
(WACC) โดยไม่มีการเติบโตหลังช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal growth)
ทั้งนี้จากการทดสอบการด้อยค่า พบว่าประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงิ น 4.3 ล้า นบาท (2560: 29.6 ล้ า นบาท) ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึ งได้พิ จารณาตั้งส ารอง
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในประเทศไทยในบัญชี “สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน”
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงิน 4.3 ล้านบาท (2560: 29.6 ล้ านบาท)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
13

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวำคม
1 มกรำคม
(หมายเหตุ 22)
2561
2561
(พันบาท)
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป
รวม

1,050
25,422
62,200
5,957
94,629

130
(3,484)
26,600
787
60,722
84,755

(871)
(871)

1,180
21,938
88,800
5,873
60,722
178,513

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวำคม
1 มกรำคม
(หมายเหตุ 22)
2560
2560
(พันบาท)
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

2,222
23,427
31,280
5,212
62,141
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(1,172)
1,995
30,920
760
32,503

(15)
(15)

1,050
25,422
62,200
5,957
94,629

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ซ่ ึ งยังไม่ได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษี เ งิ นได้ร อตัด บัญชี เ ป็ นจานวนเงิ น 24.4 ล้า นบาท (2560: 58.3 ล้ า นบาท) เนื่ องจากความไม่ แ น่ นอนที่ จ ะใช้
ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต
14

หนีส้ ิ นที่มภี ำระดอกเบีย้

งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

ส่ วนที่หมุนเวียน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
รวมเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

460,000
460,000

240,000
240,000

460,000
460,000

240,000
240,000

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- ส่ วนที่มีหลักประกัน
รวมส่ วนที่หมุนเวียน

444,225
904,225

647,531
887,531

444,225
904,225

647,531
887,531

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่ วนที่มีหลักประกัน
รวมส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน

540,664
540,664

767,497
767,497

540,664
540,664

767,497
767,497

1,444,889

1,655,028

1,444,889

1,655,028

รวม
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายชาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ครบกาหนดภายในหนึ่งปี
ครบกาหนดหลังจากหนึ่ งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกาหนดหลังจากห้าปี
รวม

904,225
432,439
108,225
1,444,889

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(พันบาท)
887,531
904,225
702,751
432,439
64,746
108,225
1,655,028
1,444,889

887,531
702,751
64,746
1,655,028

หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่ วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์
ดังนี้

หมายเหตุ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

11

งบกำรเงินรวม
2561
2560
2,982,851
2,982,851
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(พันบาท)
3,292,143
2,982,851
3,292,143
2,982,851

3,292,143
3,292,143

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีสญ
ั ญาเงินกูท้ ี่มีหลักประกันที่สาคัญกับสถาบันการเงินดังนี้
สถาบันการเงินแห่ งที่หนึ่ง

สัญญา
เงินกูย้ ืม

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

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

972.0 ล้านบาท

ฉบับที่ 2
ลงวันที่ 14
ตุลาคม 2557

600.0 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

กาหนดการ
จ่ายชาระคืน

290.5 ล้านบาท

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 มชาระงวดแรก
เดือนพฤษภาคม
2561

53.3 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
BIBOR ประเภท
6 เดือนบวกร้อยละ
1.25 ต่อปี

ทุกเดือน
เป็ นระยะเวลา 7 ปี
เริ่ มชาระงวดแรก
เดือนกรกฎาคม
2559
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
เพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ต้องจานอง/จานาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ของโรงงาน โดยบริ ษทั ได้นาสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ไปจดจานองตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา เพื่อเป็ นหลักประกัน
หนี้สินและภาระผูกพันของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าว บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขบางประการเกี่ ยวกับการรักษาอัตราส่ วน
ทางการเงิ นและเงื่ อนไขอื่ นตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญา เช่ น นายตัน ภาสกรนที แ ละครอบครั วต้องรั กษาสั ด 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
สัญญา
เงินกูย้ ืม

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

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

1,000.0 ล้านบาท

100.0 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

กาหนดการ
จ่ายชาระคืน

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 มชาระงวดแรก
เดือนมกราคม
2559

เพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ต้องจานอง/จานาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ของโรงงาน โดยบริ ษทั ได้นาสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ไปจดจานองตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา เพื่อเป็ นหลักประกัน
หนี้สินและภาระผูกพันของบริ ษทั
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ภายใต้สัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าว บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขบางประการเกี่ ยวกับการรั กษาอัตราส่ วน
ทางการเงิ นและเงื่ อนไขอื่ นตามที่ ระบุ ไว้ในสัญญา เช่ น นายตัน ภาสกรนที แ ละครอบครั วต้องรั กษาสัด ส่ วน
การถือหุ น้ ในบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และผูก้ ตู้ กลงไม่ขายจาหน่ายจ่ายโอนสิ นทรัพย์ของ
ผูก้ เู้ กินกว่าร้อยละ 5 ของสิ นทรัพย์สุทธิ เป็ นต้น

59

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สถาบันการเงินแห่ งที่สาม
สัญญา
เงินกูย้ ืม

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 20
ธันวาคม 2559

750.0 ล้านบาท

541.1 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
BIBOR ประเภท
6 เดือนบวกร้อยละ
1.25 ต่อปี

กาหนดการ
จ่ายชาระคืน
ทุกไตรมาส
เป็ นระยะเวลา 6 ปี
เริ่ มชาระงวดแรก
เดือนมิถุนายน
2561

เพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ต้องจานอง/จานาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ของโรงงาน โดยบริ ษทั ได้นาที่ดินของบริ ษทั เข้าทาสัญญาจานองที่ดินเป็ นประกันลาดับสอง เพื่อเป็ นหลักประกัน
หนี้สินบางส่ วนในวงเงิน 20 ล้านบาท
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าว บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่น
ตามที่ ระบุไว้ในสัญญา เช่ น การธารงไว้ซ่ ึ งการดารงอยู่ของกิ จการของผูก้ ู้ ตลอดจนสิ ทธิ เอกสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ทาง
การตลาด เป็ นต้น
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม /
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(ร้ อยละต่ อปี )
2.25 - 2.50
2.25 - 2.98
3.00 - 5.00
2.95 - 5.00

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงินสินเชื่อที่ยงั ไม่ ได้ เบิกใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้เป็ นจานวนเงิน 918.9 ล้านบาท (2560: 937.7 ล้ านบาท)
60
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
15

ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
รวม

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
(พันบาท)

29,363
29,363

29,782
29,782

งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
รวม
รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้
ในระหว่างปี
ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

29,363
29,363

29,782
29,782

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

3,934
3,934

3,797
3,797

3,934
3,934

3,797
3,797

(4,353)

(75)

(4,353)

(75)

4,848

9,201

4,848

9,201

กลุ่มบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
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โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ของกลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจากอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และความเสี่ ยงจากอัตราการหมุนเวียน
ของพนักงาน
61

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันที่ไม่ได้
จัดให้มีกองทุน
ภำระผูกพันตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

29,363
29,363

29,782
29,782

29,363
29,363

29,782
29,782

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

29,782

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(พันบาท)
26,060
29,782

26,060

3,079
855
3,934

2,989
808
3,797

3,079
855
3,934

2,989
808
3,797

(4,353)
(4,353)
29,363

(75)
(75)
29,782

(4,353)
(4,353)
29,363

(75)
(75)
29,782
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์และ
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

(2,904)
(1,449)
(4,353)

8
(83)
(75)

(2,904)
(1,449)
(4,353)

8
(83)
(75)

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน ได้แก่
งบกำรเงินรวม
2561
2560
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

2.80
3

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(ร้ อยละ)
2.87
6

2.80
3

2.87
6

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น 12 ปี (2560: 13 ปี )
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ ละข้อสมมติ ที่เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(พันบาท)

เพิ่มขึ้น
(1,020)

ลดลง
1,103

เพิ่มขึ้น
(1,020)

ลดลง
1,103

2,246

(1,957)

2,246

(1,957)

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เพิ่มขึ้น
(2,292)
2,569

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)
ลดลง
เพิ่มขึ้น
2,685
(2,292)

ลดลง
2,685

(2,245)

(2,245)

2,569

แม้ว่าการวิเคราะห์ น้ ี ไ ม่ไ ด้คานึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่ คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
16

ทุนเรื อนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

มูลค่าหุน้
2561
2560
ต่อหุน้
จานวนหุน้
จานวนเงิน
จานวนหุน้
จานวนเงิน
(บาท)
(พันหุ้ น / พันบาท)

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

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 มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุ น้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
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ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ คือ มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้
ของพนักงานและคู่คา้ ณ วันที่ให้สิทธิ โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุ น้ ที่กาหนดไว้และสิ่ งตอบแทนที่ ตอ้ งจ่าย
และบันทึ กค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง พร้อมๆไปกับรับรู ้การเพิ่มขึ้ นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามที่ กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
65

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
17

สำรอง
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรื อ กาไรสะสม
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสารอง
(“ทุนสารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ ำงของอัตรำแลกเปลีย่ นจำกกำรแปลงค่ ำหน่ วยงำนต่ ำงประเทศ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่ วยงานต่างประเทศแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นประกอบด้วยผลต่าง
การแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

18

ส่ วนงำนดำเนินงำน
ส่ วนงานธุรกิจ
ผูบ้ ริ หารเห็นว่ากลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นกิจการหลักในส่ วนงานธุ รกิจเดียวคือ ธุ รกิจเครื่ องดื่ม ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานภูมิศาสตร์
ในการนาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามเขตภูมิศาสตร์ น้ นั รายได้จะจาแนกโดยใช้สถานที่ต้ งั ของลูกค้า
กลุ่มบริ ษทั เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ที่สาคัญดังนี้
ส่ วนงานที่ 1 ประเทศไทย
ส่ วนงานที่ 2 อื่นๆ
66
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รายละเอียดรายได้จากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ประเทศไทย
อื่นๆ
รวม

3,510,795
1,693,193
5,203,988

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(พันบาท)
4,154,373
3,321,067
1,533,138
1,693,193
5,687,511
5,014,260

4,288,737
1,533,138
5,821,875

ลูกค้ ารายใหญ่
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่ งของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นจานวนเงิ นประมาณ 3,283.1 ล้านบาท และ
3,079.2 ล้า นบาท สาหรั บงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ตามลาดับ (2560: 3,809.2 ล้ า นบาท และ
3,320.9 ล้ านบาท สาหรั บงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
19

ค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ ของพนักงำน

หมายเหตุ
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
อื่นๆ
รวม

15

งบกำรเงินรวม
2561
2560
203,934
3,934
4,278
21,295
233,441

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(พันบาท)
196,678
203,934
3,797
3,934
4,317
4,278
22,709
21,295
227,501
233,441

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

โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
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กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราระหว่างร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ
5 ของเงิ นเดื อ นของพนักงานทุ กเดื อน กองทุ นส ารองเลี้ ย งชี พนี้ ไ ด้จดทะเบี ย นเป็ นกองทุ นส ารองเลี้ ย งชี พตาม
ข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
20

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

รวมอยู่ในต้ นทุนขาย
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าภาษีสรรพสามิต
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าขนส่ งและค่าเดินทาง
อื่นๆ
รวม

55,191
2,730,513
560,585
411,182
239,762
138,314
22,807
272,895
4,431,249

(144,492)
3,213,882
511,788
131,663
230,543
132,676
33,008
225,586
4,334,654

(96,624)
2,734,553
560,585
411,182
239,762
138,314
22,807
272,895
4,283,474

7,326
3,197,631
511,788
131,663
230,543
132,676
33,008
225,586
4,470,221

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

488,489
11,789
12,952
1,398
514,628

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

474,269
11,836
12,659
1,398
500,162

580,980
12,956
17,847
3,380
615,163
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่า
อื่นๆ
รวม
21

9, 12

4,310
94,273
9,011
6,140
25,547
139,281

29,602
94,018
11,406
5,981
33,488
174,495

137,310
94,273
9,011
6,140
24,517
271,251

184,202
94,018
11,406
5,981
32,531
328,138

ต้ นทุนทำงกำรเงิน

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

ดอกเบี้ยจ่ าย
สถาบันการเงิน
รวมดอกเบีย้ จ่ ำย
ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ
รวม
หั ก จานวนที่รวมอยูใ่ นต้นทุนของ
สิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
- ส่ วนที่บนั ทึกเป็ นต้นทุน
ของสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
สุ ทธิ

164

11

58,593
58,593
854
59,447

72,408
72,408
808
73,216

58,593
58,593
854
59,447

72,408
72,408
808
73,216

59,447

(8,868)
64,348

59,447

(8,868)
64,348

69

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
22

ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว

13

รวม

2,573
2,573

7,191
7,191

2,573
2,573

7,191
7,191

(84,755)
(84,755)
(82,182)

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

(84,755)
(84,755)
(82,182)

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

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

กาไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

13

871
871

70

15
15

871
871

15
15
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง

2561
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป
รวม

(พันบาท)
(38,341)
(7,668)
(4,609)
(43,967)
(4,162)
(29,232)

20

4,883
2,573
(82,182)

(214)

2561
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป
รวม

20

(104)

166
71

งบกำรเงินรวม
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(พันบาท)
289,782
57,956
(2,051)
(73,569)
11,241
(30,552)
11,663
(25,312)

(9)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)
(79,028)
(15,806)
(43,967)
4,250
(29,232)
2,573
(82,182)

2560

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(7)

2560
(พันบาท)
379,902
75,980
(73,569)
2,829
(30,552)
(25,312)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
23

สิ ทธิประโยชน์ จำกกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ ยวกับการผลิตน้ าพืช ผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึ ก
ซึ่ งพอสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ได้รับยกเว้นการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
(ค) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 สาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม มีกาหนดเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่สิ้นสุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ตามข้อ (ข)
(ง)

ได้รับยกเว้นการเสี ยภาษี อากรขาเข้าที่ ตอ้ งจ่ ายชาระสาหรั บวัตถุดิบ และวัสดุ จาเป็ นที่ ตอ้ งใช้ในการผลิ ต
เพื่อการส่ งออก เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่นาเข้าครั้งแรก

(จ)

ได้รับยกเว้นการเสี ยภาษีอากรขาเข้าที่ตอ้ งจ่ายชาระสาหรับสิ นค้าที่นาเข้ามาเพื่อส่ งกลับออกไปเป็ นระยะเวลา
1 ปี นับแต่วนั ที่นาเข้าครั้งแรก และ

(ฉ) ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไปรวมค านวณเป็ นรายได้เ พื่ อ การเสี ย ภาษี เ งิ นได้นิ ติบุค คลตลอดระยะเวลาที่ บริ ษทั ได้รั บ การส่ ง เสริ ม
การลงทุน
เนื่ องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ระบุไว้ใน
บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
24

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คานวณจากกาไรสาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี แสดงการคานวณดังนี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

กำไรสำหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษทั (ขั้นพื้นฐำน)
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจำหน่ ำยแล้ ว
(ขั้นพื้นฐำน)

43,841

315,094

3,154

405,214

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

0.03

0.24

0.00

0.31

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท)
25

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรร
กาไรเป็ นเงินปั นผลประจาปี 2560 ในอัตราหุ น้ ละ 0.15 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 195 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าว
ได้จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

26

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกตราสาร
อนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้า
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาคัญของธุ 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 คือการรักษาระดับเงิ นทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้
และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อีกทั้งยังกากับดูแล
ระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ ย หมายถึงความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ย
ในตลาด ซึ่ งส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานและกระแสเงิ น สดของกลุ่ ม บริ ษทั กลุ่ ม บริ ษ ัท 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 จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของหนี้ สินทางการเงิ นที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกาหนดชาระ
มีดงั นี้

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

ปี 2561
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน MLR ลบร้อยละ
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
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

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

460,000

-

-

460,000

444,225

-

-

444,225

904,225

432,439
432,439

108,225
108,225

540,664
1,444,889
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

ปี 2560
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน MLR ลบร้อยละ
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
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

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

240,000

-

-

240,000

647,531

-

-

647,531

887,531

702,751
702,751

64,746
64,746

767,497
1,655,028

ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้าที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
อย่ า งไรก็ ต าม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ มี ค วามเสี่ ย งจากเงิ น ตราต่ า งประเทศที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่ มบริ ษ ทั มี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่ างประเทศอันเป็ นผลมาจากการมี
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

เงินเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
เจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้การค้า
เงินเยน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินยูโร
เจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ที่มคี วำมเสี่ ยง

(17,141)
(17,141)

(17,251)
(13,382)
(30,633)

(17,141)
(17,141)

(17,251)
(13,382)
(30,633)

(161)
(161)

(159)
(159)

(161)
(161)

(159)
(159)

(53,115)
(53,115)

(55,815)
(55,815)

(53,115)
(53,115)

(55,815)
(55,815)

(70,417)

(86,607)

(70,417)

(86,607)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อคือ ความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่อครบกาหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้า นสิ นเชื่ อเพื่ อควบคุ มความเสี่ ย งทางด้า นสิ นเชื่ อดังกล่ า วอย่า งสม่ า เสมอ
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิ นของลูกค้าทุกรายที่ ขอวงเงิ นสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่ รายงานไม่พบว่ามี
ความเสี่ ยงจากสิ นเชื่ อที่ เป็ นนัย สาคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นแต่ ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่าจะเกิ ดผลเสี ยหายที่ มี
สาระสาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่าตามบัญชี
ของเครื่ องมือทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
27

ภำระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

สั ญญาที่ยังไม่ ได้ รับรู้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

20,601
20,601

233,170
233,170

20,601
20,601

233,170
233,170

จานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ ได้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

13,724
20,667
34,391

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(พันบาท)
14,708
13,724
26,690
20,667
41,398
34,391

14,708
26,690
41,398

กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาเช่ าหลายฉบับกับบริ ษทั ในประเทศบางแห่ ง ซึ่ งครอบคลุมการเช่ าอาคารสานักงานพร้ อ มสิ่ ง
อานวยความสะดวกและอื่นๆ โดยมีระยะเวลา 2 ปี ถึง 4 ปี ซึ่ งจะสิ้ นสุ ดในระหว่างปี 2562 ถึง 2565
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ภาระผูกพันอื่นๆ
งบกำรเงินรวม
2561
2560
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้
คาสัง่ ซื้ อที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อวัสดุตกลงแล้ว
รวม

55,258
54,972
110,230

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(พันบาท)
58,066
55,258
405,434
54,972
463,500
110,230

58,066
405,434
463,500

หนังสือค้าประกัน
บริ ษทั มี ภาระผูกพันจากการที่ สถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งออกหนังสื อค้ าประกันบริ ษ ทั ต่ อรั ฐวิสาหกิ จแห่ งหนึ่ งเป็ น
จานวนเงิน 17.9 ล้านบาท (2560: 6.8 ล้ านบาท)
สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสญ
ั ญาที่สาคัญกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
สั ญญาซื ้อขายวัตถุดิบสาหรั บผลิตบรรจุภัณฑ์
บริ ษทั มีสัญญาซื้ อขายวัตถุดิบสาหรับผลิ ตบรรจุภณ
ั ฑ์กบั บริ ษทั ในประเทศหลายแห่ ง ภายใต้เงื่ อนไขของสัญญา
บริ ษทั ตกลงที่จะซื้ อวัตถุดิบสาหรับผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ตามปริ มาณที่บริ ษทั กาหนดในแต่ละครั้งและตามราคาที่ระบุไว้
ในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา

176

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

177

รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
28

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
28.1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 บริ ษทั ได้รับจดหมายจากการร่ วมค้าเรี ยกให้ชาระเงิ นทุนจัดตั้งบริ ษทั เพิ่มอีกเป็ น
จานวนเงิ น 45,000 ล้านรู เปี ยอินโดนี เซี ย (หรื อเที ยบเท่า 104.4 ล้านบาท) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเงิ นทุน
หมุนเวียน บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงิ นทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 และการร่ วมค้าได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนกับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
28.2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นเงินปั นผล
ประจาปี 2561 ในอัต ราหุ ้น ละ 0.05 บาท เป็ นจานวนเงิ น ทั้งสิ้ น 65 ล้า นบาท มี กาหนดจ่ า ยในวัน ที่ 21
พฤษภาคม 2562 อย่างไรก็ตาม เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิครั้งสุ ดท้ายจากผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

29

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งคาดว่าจะมี
ผลกระทบที่ มีสาระสาคัญต่องบการเงิ นรวมหรื องบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั เมื่อนามาถือปฏิ บตั ิ เป็ นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกาหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตี ความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16*

เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

มีผล
บังคับใช้
2563

เครื่ องมือทางการเงิน

2563

รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า

2562

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศ

2563
2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 รายได้ จากสั ญญาที่ ทากับลูกค้ า ให้หลักการโดยรวมในการรั บรู ้
รายได้ ทั้งจานวนเงิ นและช่ วงเวลาที่ รับรู ้ โดยรายได้จะรับรู ้เมื่อ (หรื อ ณ ขณะที่ ) กิ จการส่ งมอบการควบคุ ม
สิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของรายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 15 เป็ นครั้งแรกต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการของบริ ษทั ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่ มี
สาระสาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ในงวดแรกที่ถือปฏิบตั ิ
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่ วข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นเหล่า นี้ ให้ข ้อกาหนดเกี่ ยวกับนิ ยามสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ น ทาง
การเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์และการ
บัญชีป้องกันความเสี่ ยง
ขณะนี้ผบู ้ ริ หารกาลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินเป็ นครั้งแรกต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
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