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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�ธุรกิจเครื่องดื่มคุณภ�พและนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร

ต่อลูกค้า
พัฒน�เครื่องดื่มคุณภ�พที่ดีต่อสุขภ�พ นำ�เสนอผ่�น

รูปแบบทันสมัยเพื่อสร้�งคว�มพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

ต่อผู้ถือหุ้น
ใช้นวัตกรรมสร้�งธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดก�ร
มองห�โอก�สในก�รพัฒน�ช่องท�งก�รจัดจำ�หน�่ยใหม่ๆ 

และต่อยอดสู่ก�รสร้�งผลประกอบก�รสูงสุด

ต่อสังคม
สร้�งแบบอย่�งก�รเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

ต่อพนักงาน
สนับสนุนและพัฒน�คว�มส�ม�รถของพนักง�น
ให้มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ สร้�งคุณภ�พชีวิตที่ดีและ
เกิดคว�มภ�คภูมิใจใน ก�รเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร

ทำางานเป็นทีม
Teamwork & Cooperation

ยืดหยุ่น/รวดเร็ว/ท้าทาย
Flexibility

มุ่งมั่นสู่ความสำาเร็จ
Achievement Orientation

ยึดมั่นในจริยธรรม
Integrity

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Initiative & Innovation
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เหตุการณ์สำาคัญประจำาปี 2561

ต่อสังคม
สร้�งแบบอย่�งก�รเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

ต่อพนักงาน
สนับสนุนและพัฒน�คว�มส�ม�รถของพนักง�น
ให้มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ สร้�งคุณภ�พชีวิตที่ดีและ
เกิดคว�มภ�คภูมิใจใน ก�รเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร

   บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) หรือ “ICHI” ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับ
“ดีเลิศ” จ�กโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)  
ประจำ�ปี 2560 และปี 2561 (2ปีซ้อน) ซึ่งจัดโดยสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) 
ร่วมกับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย อิชิตัน ติดอันดับ 1 ใน 50 
บริษัท Top Quartile และในปี 2561 ได้รับคะแนนเต็ม 100 จ�กโครงก�รประเมิน 
คุณภ�พก�รจัดก�รประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) โดยสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
สม�คมบริษัทจดทะเบียน และ สำ�นักง�นก.ล.ต.นับเป็นคว�มภูมิใจเป็นอย่�งยิ่ง  
โดยผลก�รประเมินสะท้อนให้เห็นถึงคว�มร่วมมือของคณะกรรมก�ร คณะผู้บริห�ร 
และพนักง�นในองค์กรเป็นอย�่งดี ในก�รมุ่งมั่นพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ด ี
อย่�งต่อเน่ืองควบคู่ไปกับก�รดำ�เนินธุรกิจเพ่ือให้องค์กรเติบโตอย่�งยั่งยืน

   บมจ. อิชิตัน กรุ ๊ป รับมอบประก�ศนียบัตรรับรองก�รขึ ้นทะเบียน  
“ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)” จ�ก พลเอก สุรศักดิ ์ ก�ญจนรัตน ์
(ขว�) รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ในฐ�นะ 
ที่อิชิตันเป็นหนึ่งในองค์กรท่ีตระหนักและใส่ใจเรื่องลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซ 
เรือนกระจกที่ส่งผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศในโลก จัดโดยองค์ก�ร 
บริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) 

   บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป หรือ ICHI ติด 1 ใน 31 หลักทรัพย์ ที่เข้�ดัชนีใหม ่
SET CLMV Exposure Index หรือ ดัชนี CLMV สะท้อนคว�มสำ�เร็จของ 
แผนก�รตล�ดเชิงรุกใน CLMV ท้ังในประเทศกัมพูช� ล�ว สหภ�พเมียนม�ร์ และเวียดน�ม 
เสริมเป้�หม�ยสัดส่วนยอดข�ยจ�กต่�งประเทศท้ังปี 61 ให้มีสัดส่วนอยู่ท่ีประม�ณ 
32.5% ของยอดข�ยทั้งหมด จ�กปีก่อนสัดส่วนต่�งประเทศอยู่ที่ประม�ณ 27% 
และเชื่อว่� SET CLMV จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ  ให้ได้รับคว�มสนใจจ�กนักลงทุน 
สถ�บันต่�งช�ติท่ีต้องก�รลงทุนในหุ้นท่ีได้รับประโยชน์จ�กก�รเติบโตของประเทศ 
CLMV อีกท�งหนึ่ง  
 

  บมจ. อิชิตัน กรุ ๊ป จัดทำ�โครงก�ร “ช�คืนต้นปีที่ 3” ส่งเสริมคุณภ�พชีวิต 
ชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกช�ในพ้ืนท่ีดอยพญ�ไพร อำ�เภอแม่ฟ้�หลวง จังหวัดเชียงร�ย  
ซึ่งเป็นแหล่งปลูกช�ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้คว�มรู้ด้�นเกษตรออร์แกนิค 
โดยใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติในท้องถิ่นท่ีม�ผ่�นกระบวนก�รเกษตรผสมผส�น 
พร้อมถ่�ยทอดองค์คว�มรู้สร้�งมูลค�่เพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อส่งมอบ 
ช�เขียวคุณภ�พดีสู่มือผู้บริโภค และเป็นอีกแรงผลักดันให้จังหวัดเชียงร�ยก้�วไป 
สู่ก�รเป็น “นครแห่งช�”ระดับโลก 

              บมจ.  อิชิตัน กรุ๊ป เปิดโครงก�ร “Ichitan Road to University” สนับสนุนเด็กและ 
เย�วชนไทยที่กำ�ลังเตรียมพร้อมเข้�สู่รั้วมห�วิทย�ลัย  ขนทัพ 10 ติวเตอร์ชื่อดัง 
จ�กสถ�บันกวดวิช�ช้ันนำ�ในเมืองไทย เปิดคอร์สติวเข้มเทคนิคพิชิตข้อสอบ ในระบบ 
ทีแคส หรือ TCAS (Thai university Central Admission System) พร้อม
เคล็ดลับเพื่อรับมือคว�มกดดันในช่วงเวล�สอบสำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 
ใน 8 จังหวัดทุกภ�คทั่วประเทศโดยไม่เสียค�่ใช้จ่�ยใดๆทั้งสิ้น 

   บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป ส่ง “อิชิตัน แฮปปี้” ช�เขียวรสผลไม้ สร้�งสีสันคว�มแปลกใหม ่
ให้กับตล�ดช�พรอ้มด่ืม ชจุูดข�ย 3 รสผลไม้ที่ใหม่ สดชืน่ ช�เขียวรสส้มค�ล�แมนซี่ 
ช�เขียวรสทบัทิม และช�เขียวรสทรอปคิอล พันช ์ผส�นประโยชน ์2 ตอ่จ�กช�เขียว 
กับวิต�มินและคว�มสดช่ืนจ�กผลไม้ ในขวดรูปลักษณ์สดใส และเพ่ิมคว�มสุขสุดฟิน 
กับส�มีแห่งคว�มแฮปปี้ “ฟิล์ม ธนภัทร ก�วิละ” พรีเซนเตอร์ด�ร�หนุ่มสุดฮ็อต
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย

หมายเหตุ :  * ปี 2559  จ�ก “งบก�รเงินที่แสดงเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสีย” 
              

รายละเอียด
(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559*

งบกำาไรขาดทุนขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ร�ยได้รวม 5,216.2 5,719.0 5,361.8

ค่�ใช้จ่�ยรวม 5,144.6 5,284.9 4,936.9

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ 43.8 315.1 368.5

งบแสดงฐานะการเงิน  

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

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น

กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้น (บ�ท) 0.03 0.24 0.28

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น (บ�ท) 4.5 4.7 4.4

เงินปันผลจ่�ยต่อหุ้นทั้งปี (บ�ท) 65.0 195.0 325.0

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ) 166.7 61.9 88.2

อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย:ร้อยละ)

อัตร�ก�รทำ�กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภ�ษี และ
ค่�เสื่อมร�ค� (EBITDA)

11.4 15.4 17.2

อัตร�ก�รทำ�กำ�ไรสุทธิ 0.8 5.5 7.0

อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 0.7 5.3 6.3

อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 0.5 3.7 4.2

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่�) 0.4 0.4 0.5
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
 ในปี 2561 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)  (บริษัทฯ ) มีแผนง�นและกลยุทธ์ท่ีเพ่ิมศักยภ�พก�รแข่งขันในอุตส�หกรรมธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�องค์กรให้ครบทุกด้�น เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับก�รเติบโตท�งธุรกิจ รวมถึงมุ่งเน้นก�รพัฒน�สินค้�                   
และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้�งคว�มแตกต่�งและมีจุดข�ยที่ชัดเจนตอบสนองผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้�หม�ยทั้งในประเทศและต่�งประเทศ 

 ด้�นผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2561 มีร�ยได้รวม 5,216.2 ล้�นบ�ทและมีกำ�ไรสุทธิ 43.8 ล้�นบ�ท และจ�กก�รท่ีบริษัทฯ มีก�รปรับกลยุทธ์โดยให้ 
คว�มสำ�คัญกับก�รส่งออกไปยังตล�ดต่�งประเทศม �กข้ึน ส่งผลให้ยอดส่งออกเติบโตข้ึนกว่�ร้อยละ  32.5   ของร�ยได้รวมในปีท่ีผ่�นม�    ในขณะท่ี “อิชิตัน   
อินโดนีเซีย”ได้เน้นกิจกรรมก�รตล�ดและออกสินค�้ใหม ่เชน่ รสช�ต ิ “Thai Milk Tea: ช�นมไทย” ซึง่ได้รับผลตอบรับท่ีดีโดยได้ว�งข�ยในร�้นสะดวกซือ้ 
ร�ยใหญ่ 2 ร�ย ในประเทศอินโดนีเซีย และอีกไม่น�น บริษัทฯ จะนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมทั้งมีแผนก�รทำ�ตล�ดในต่�งประเทศอย่�งเข้มข้นเพื่อเร่ง 
ศักยภ�พในก�รทำ�ร�ยได้ ในประเทศกลุ่ม CLMV เพิ่มม�กขึ้น เช่นเดียวกันกับก�รเริ่มผลักดันธุรกิจรับจ้�งผลิตหรือ OEM ม�กขึ้นในปีที่ผ่�นม�  
ซึ่งค�ดว่� OEM จะเป็นอีกหนึ่งท�งเลือกของธุรกิจที่มีก�รเติบโตที่ดีในแผนกลยุทธ์ระยะย�วของบริษัทฯ  

 สำ�หรับตล�ดในประเทศ ปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดตัวสินค้�ใหม่กลุ่ม “ช�พรีเมี่ยม” เช่น  ช�เขียวพร้อมดื่มตร� “ชิซึโอกะ : Shizuoka” โดย 
นำ�เสนอ 2 รสช�ติ คือ รสต้นตำ�รับ (ไม่มีน้ำ�ต�ล) และ รสหว�นน้อย (Mildly Sweet) มีจุดเด่นในก�รใช้ใบช�นำ�เข้�100% จ�กเมืองชิซึโอกะ 
ประเทศญี่ปุ่น คัดเลือกเฉพ�ะใบช�ต้นฤดูก�ล (First Flush) และพัฒน�สูตรโดยเซนเซ ซ�โตรุ ฟูจิโมโต ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวช�ญเรื่องช� (Tea Master) 
คนสำ�คัญของเมืองชิซึโอกะ โดยช�เขียวพร้อมดื่ม “ชิซึโอกะ : Shizuoka” เป็นเครื่องดื่มชนิดแรกและชนิดเดียวที่ได้รับตร�สัญลักษณ์ประจำ�เมือง 
(Fujipi) และก�รรบัรองเปน็พันธมติรอย�่งเป็นท�งก�รจ�กสม�คมเพ่ือก�รส่งออกช� เมอืงชซิโึอกะ ประเทศญีปุ่น่  จำ�หน่�ยขน�ด บรรจุ   440   มลิลิลิตร 
ในร�ค� 30 บ�ท นอกจ�กนี้บริษัทฯ  ได้ออกสินค้�ใหม่ “อิชิตัน แฮปปี้” ช�เขียวรสผลไม้สร้�งสีสันกระตุ้นคว�มสดใหม่ของ ตล�ดช�พร้อมดื่ม 
ชูจุดข�ย 3 รสผลไม้ ช�เขียวรสส้มค�ล�แมนซี่ ช�เขียวรสทับทิม และช�เขียวรสทรอปิคอล พันช์ ผส�นประโยชน์จ�กช�เขียวกับวิต�มินและ
คว�มสดชื่นจ�กผลไม้ จำ�หน่�ยขน�ดบรรจุ 420 มิลลิลิตร ร�ค� 20 บ�ท รวมทั้งมีก�รพัฒน�สูตรเครื่องดื่มสุขภ�พเพื่อเป็นท�งเลือก
ให้กับผู้บริโภค เช่น สินค้�กลุ่ม “ไม่มีน้ำ�ต�ล” ขณะที่สินค้�  “อิชิตัน ชิวชิว” ช�ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้�ว  ยังมีก�รเติบโตที่ดี และสินค้� “เย็นเย็น โดย อิชิตัน”   
ยังคงเป็นตัวหลักในก�รเจ�ะกลุ่มสินค้�เครื่องดื่มช�สมุนไพร  

 คณะกรรมก�รบริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีและก�รดำ�เนินธุรกิจบนพ้ืนฐ�นคว�มย่ังยืนท่ีคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย 
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลก�รประเมินก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”  2 ปีซ้อน ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุด 
จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) และได้รับผลก�รประเมินโครงก�รAGM “100 คะแนนเต็ม” เป็นปีแรกจ�ก โครงก�รประเมิน 
คุณภ�พก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 (AGM)  และหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ชื่อย่อ “ ICHI” ติด 1 ใน 31 หลักทรัพย์ที่เข้�ดัชนีใหม่  
SET CLMV Exposure Index หรือ ดัชนี CLMV ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ สำ�หรับก�รดำ�เนินธุรกิจต�มแนวท�งคว�มยั่งยืนบริษัทฯ คือ 1 ใน 59 องค์กร 
ท่ีได้รบัก�รคัดเลือกจ�กทัว่ประเทศใหไ้ด้รับร�งวลั “สถ�นประกอบกิจก�รดีเด่นด้�นก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ฝมืีอแรงง�น” ประจำ�ปี พ.ศ. 2561 พร้อมสง่เสรมิ
นโยบ�ยอุตส�หกรรมสีเขียวของภ�ครัฐโดยติดตั้งระบบพลังง�นไฟฟ�้จ�กแสงอ�ทิตย์ (Solar Roof) สร้�งพลังง�นสะอ�ด
ทดแทน ในกระบวนก�รผลิตสินค้�ของบริษัทฯ ต�มแนวคิด ลด ทดแทน บำ�บัด และนำ�พลังง�นกลับม�ใช้ใหม่ ซึ่งบริษัทฯ 
ได้รับ 2 ร�งวัลคุณภ�พด้�นสิ่งแวดล้อมอุตส�หกรรมสีเขียวระดับ 4 และร�งวัลเกียรติยศองค์กรลดก๊�ซเรือนกระจก    
พร้อมมุ่งพัฒน� โรงง�น “อิชิตัน กรีน แฟคทอรี” ให้เป็นโรงง�นต้นแบบด้�นสิ่งแวดล้อมที่มีก�รติดตั้งระบบ
พลังง�นไฟฟ้�จ�กแสงอ�ทิตย์ (Solar Roof) สร�้งพลังง�นสะอ�ดทดแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ยื่นเข้�ร่วมเป็น
ภ�คีเครือข่�ยแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริตแล้ว (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และได้ย่ืนเพ่ือขอรับรองในปี 2561

 ผมในน�มของ คณะกรรมก�รบริษัท และฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯ  ขอขอบคุณลูกค้� คู่ค้� 
พันธมิตรท�งธุรกิจ ผู้ถือหุ้น พนักง�น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ย ที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รร่วมสร้�ง
คว�มสำ�เร็จ และขอให้ทุกท่�นเชื่อมั่นในแนวท�งก�รพัฒน�ของบริษัทฯ  และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รเติบโต
อย่�งยั่งยืนในระดับส�กลของ “ อิชิตัน กรุ๊ป” ต่อไป

น�ย ตัน  ภ�สกรนที
ประธ�นกรรมก�รบริษัท / ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

31 ธันว�คม 2561
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คณะกรรมการบริษัท

นายตัน  ภาสกรนที
ประธ�นกรรมก�รบริษัท

นายธิติ จิรนนท์กาล
กรรมก�รบริษัท  

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธนากรณ์
กรรมก�รอิสระ/                                             

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ/  
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

นายธนพันธุ์  คงนันทะ
กรรมก�รบริษัท/ 

กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รตรวจสอบ/ 

ประธ�นกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล/                          
กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน        

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รตรวจสอบ/               

ประธ�นกรรมก�รสรรห�และ 
กำ�หนดค่�ตอบแทน/ กรรมก�รธรรม�ภิบ�ล

นางสาวอารยา  พานิชายุนนท์
กรรมก�รบริษัท 

นายวิโรจน์   สุภาสูรย์
กรรมก�รบริษัท/

กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

 นางสาวจินดา    สงรอด
เลข�นุก�รบริษัท

นางอิง ภาสกรนที
รองประธ�นกรรมก�รบริษัท/ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/ 
กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน/กรรมก�รธรรม�ภิบ�ล



นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
รองกรรมก�รผู้จัดก�ร 

ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน (CFO)

นายสุมล  โฮ้บำาเพ็ญ
ผู้จัดก�รตรวจสอบภ�ยใน

นางสาววิมลวรรณ  แซ่เล้า
รองผู้อำ�นวยก�รส่วนบัญชี (สมุห์บัญชี)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

9

คณะกรรมการบริหาร

นายตัน  ภาสกรนที
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร/
กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

นายธิติ จิรนนท์กาล
กรรมก�รบริห�ร

นายปรีชา  อัจฉรานนท์
 กรรมก�รบริห�ร

นายธนพันธุ์    คงนันทะ
กรรมก�รบริห�ร/รองกรรมก�รผู้จัดก�ร 

ส�ยง�นช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย

นายวิโรจน์   สุภาสูรย์
กรรมก�รบริห�ร/

รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นโรงง�น

นางอิง ภาสกรนที
   กรรมก�รบริห�ร/

รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร 
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

11

นายธนพันธุ์ คงนันทะ อายุ 45 ปีนายธิติ  จิรนนท์กาล  อายุ 57 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :    13 สิงห�คม 2557           

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญ�ตรี    สื่อมวลชน ส�ข�ว�รส�รและสิ่งตีพิมพ์    
                    มห�วิทย�ลัยซื่อซิง
ประวัติการฝึกอบรม 
- สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) : 
  1) DAP รุ่นที่ 12/2004      2) FBG รุ่นที่ 6/2016
- สถ�บันอื่น : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :   2.69

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :  ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :  4 ปี

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2537 - 2554 กรรมก�ร /  
ที่ปรึกษ�โรงง�น                

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัด
ดูเพิ่ม “ร�ยละเอียดก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น”

องค์กรหรือหน่วยง�นอื่น
-ไม่มี-

หม�ยเหตุ : ในปี 2560 น�ย เอวี่ย จิ้น โช  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  
              นายธิติ  จิรนนท์กาล และได้ยื่นเอกส�รถึงสำ�นักง�น ก.ล.ต.                  
              และ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการบริหาร/ 
รองกรรมการผู้จัดการสายงานช่องทางการจัดจำาหน่าย

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :    3 กรกฎ�คม 2556     

คุณวุฒิการศึกษา 
- วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต บริห�รธุรกิจเกษตร 
  สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง
- บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
ประวัติการฝึกอบรม 
- สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) : 
  1) DAP รุ่นท่ี 106/2013   2) RCL รุ่นท่ี  5/2016    
  3) BMT รุ่นท่ี 4/2017
- สถ�บันอื่น : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :   0.48

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :  ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :  5 ปี

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2551 - 2553 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ดธุรกิจ
เคร่ืองด่ืม / รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย
ก�รตล�ดธุรกิจเคร่ืองด่ืม           

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

2550 - 2551 ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รตล�ด 
ธุรกิจเครื่องดื่ม          

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

2547 - 2549 ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รตล�ดพ�ณิชย์ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัด
-ไม่มี-

องค์กรหรือหน่วยง�นอื่น
-ไม่มี-
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กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน 

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :    3 กรกฎ�คม 2556     

คุณวุฒิการศึกษา 
-  วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต จุลชีววิทย�    มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
ประวัติการฝึกอบรม 
- สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) : 
  1) DAP รุ่นที่ 106/2013      2) RCL รุ่นที่ 5/2016
- ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หลักสูตรอบรมด้�นก�รบริห�ร
  คว�มรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ปี 2560   
  (หลักสูตร P01 และ S01-S06)
  *** ร�ยละเอียดปร�กฏใน “ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร” ***
- สถ�บันอื่น : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :   0.56

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :  ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :  5 ปี

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2547 - 2554 ผู้จัดก�รทั่วไป บมจ.  โออิชิ  เทรดดิ้ง  

2541 - 2547 ผู้จัดก�รโรงง�น บริษัท  โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด

2540 - 2541 ผู้จัดก�รโครงก�ร บริษัท  แดรี่  พลัส จำ�กัด

2532 - 2540 ผู้จัดก�รฝ่�ยผลิต บริษัท  โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัด
-ไม่มี-

องค์กรหรือหน่วยง�นอื่น
-ไม่มี-

นายวิโรจน์  สุภาสูรย์  อายุ 53 ปี

กรรมการบริษัท  / รองผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน   

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :    3 กรกฎ�คม 2556     

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจ ส�ข�ก�รเงิน   
  มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย
ประวัติการฝึกอบรม 
- สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) : 
  1) DAP รุ่นที่ 106/2013  2) RCL รุ่นที่ 5/2016  
  3) BMT รุ่นที่ 4/2017
- สถ�บันอื่น : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :  0.07

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :  ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :  5 ปี

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2554 - 2556       กรรมก�ร                 บริษัท  ไอแอมกรีนที จำ�กัด  

2542 - 2554      ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รเงิน บริษัท  เวดดิ้งบิสซิเนส
คอนซัลแท้นท์ จำ�กัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัด
ดูเพิ่ม “ร�ยละเอียดก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น” 

องค์กรหรือหน่วยง�นอื่น
-ไม่มี-

นางสาวอารยา  พานิชายุนนท์ อายุ 43 ปี
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พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธนากรณ์       
อายุ 68 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเส่ียง

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :    3 กรกฎ�คม 2556             

คุณวุฒิการศึกษา 
- ก�รศึกษ�บัณฑิต มัธยมศึกษ�   มห�วิทย�ลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ประวัติการฝึกอบรม 
- สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) : 
  1) DAP  รุ่นที่ 106/2013       2) AACP รุ่นที่ 16/2014    
  3) RNG รุ่นที่ 8/2016          4) ELP รุ่นที่ 9/2017
- สถ�บันอื่น : สภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปภัมภ์    
  หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :   ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :  ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :  5 ปี

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2550 - 2555 ผู้จัดก�ร  สหกรณ์ออมทรัพย์กอง
บัญช�ก�รกองทัพอ�ก�ศ จำ�กัด

2548 - 2549 ผู้ช่วยหัวหน�้ฝ่�ยเสน�ธิก�ร
ประจำ�ผู้บัญช�ก�รทห�รอ�ก�ศ กองทัพอ�ก�ศ

2545 - 2548 รองเจ้�กรมสวัสดิก�ร กรมสวัสดิก�รทห�รอ�ก�ศ

2543 - 2545 เสน�ธิก�รกรม
สวัสดิก�ร

กรมสวัสดิก�รทห�รอ�ก�ศ

2537 - 2540 ผู้อำ�นวยก�รกอง
ก�รร้�นค้�

กรมสวัสดิก�รทห�รอ�ก�ศ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัด
-ไม่มี-

องค์กรหรือหน่วยง�นอื่น
-ไม่มี-

นายอิสสระชัย  เดชาฤทธิ์     
อายุ 59 ปี
กรรมการอิสระ/  กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :    3 กรกฎ�คม 2556     

คุณวุฒิการศึกษา 
- นิติศ�สตร์บัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
  เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภ�
ประวัติการฝึกอบรม 
- สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) : 
  1) DAP รุ่นที่ 27/2004     2) AACP รุ่นที่ 17/2014    
  3) RNG รุ่นที่ 8/2016     4) ELP รุ่นที่ 9/2017
- สถ�บันอื่น : สภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปภัมภ์           
  หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :   ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :  ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :  5 ปี

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2558 กรรมก�ร          บริษัท บริห�รสินทรัพย์ เอเซีย จำ�กัด

2558 กรรมก�ร          บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น จำ�กัด

2553 - 2558 กรรมก�ร          บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำ�กัด

2553 - 2556 กรรมก�ร          บริษัท บริห�รสินทรัพย์ เอแคป จำ�กัด

2553 - 2558 กรรมก�ร          บริษัท แคปปิตอล โอเค จำ�กัด

2549 - 2558 กรรมก�ร          บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จำ�กัด

2546 - 2558 กรรมก�ร          บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จำ�กัด (มห�ชน)

2546 - 2558 กรรมก�ร          บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำ�กัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัด
ดูเพิ่ม “ร�ยละเอียดก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่น”

องค์กรหรือหน่วยง�นอื่น
-ไม่มี-
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นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน        

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :    3 กรกฎ�คม 2556             

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญ�ตรี ก�รบัญชี       จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
- ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ    มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์            
ประวัติการฝึกอบรม 
- สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) : 
  1) DAP  รุ่นที่ 106/2013       2) AACP รุ่นที่ 16/2014    
  3) RNG รุ่นที่ 8/2016          4) ELP รุ่นที่ 9/2017
- สถ�บันอื่น : สภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปภัมภ์    
  หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :  ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :  5 ปี

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2552 - 2557 รองกรรมก�ร 
ผู้จัดก�ร

บริษัท ไทยพ�ณิชย์ส�มัคค ี
ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

2550 - 2552 ที่ปรึกษ�ฝ�่ยบริห�ร บริษัท โรงง�นสย�มบอลล์
สปอร์ต จำ�กัด

2545 - 2549 กรรมก�รบริห�ร
และที่ปรึกษ�

บริษัท  สย�มยูนิโซล จำ�กัด

2544 - 2545 กรรมก�รบริห�ร
และที่ปรึกษ�

บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จำ�กัด 
(มห�ชน)

2542 - 2543 กรรมก�รผู้จัดก�ร  บริษัท เค เอ็มโฟม จำ�กัด                

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัด
-ไม่มี-

องค์กรหรือหน่วยง�นอื่น
-ไม่มี-

นายปรีชา  อัจฉรานนท์  อายุ 56 ปี

กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน *

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญ�ตรีบัญชี    มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
- ปริญญ�โทบัญชี     มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
ประวัติการฝึกอบรม 
- สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) : 
  1) DAP รุ่นที่ 106/2013
- สถ�บันอื่น : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :  0.04

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :  ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :  ปี 2556 - ปี 2557

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2554 - 2561 รองกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รส�ยง�น 
บัญชีและก�รเงิน

บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

2556 - 2557 กรรมก�ร          บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

2545 - 2554 ผู้อำ�นวยก�รฝ�่ย 
บัญชีและก�รเงิน

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัด
-ไม่มี-

องค์กรหรือหน่วยง�นอื่น
-ไม่มี-

หมายเหตุ : น�ยปรีช�  อัจฉร�นนท์

*ลาออกจากตำาแหน่ง “รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2561
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นางสาวจินดา สงรอด  อายุ 38 ปี

เลขานุการบริษัท* / ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักกรรมการผู้อำานวยการ

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญ�ตรี          บริห�รธุรกิจ เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง        
                          มห�วิทย�ลัยขอนแก่น    
- ปริญญ�โท           บริห�รธุรกิจ ส�ข�ก�รเงิน 
                          สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (NIDA)    
ประวัติการฝึกอบรม 
- สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) : 
  1) CSP รุ่นที่ 87/2018 
- สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) :       
  1) หลักสูตรผู้ปฏิบัติง�นเลข�นุก�รบริษัท รุ่นที่ 1/2561
- สถ�บันอื่น : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :  0.015   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :  ไม่มี

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2548 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดก�ร
สำ�นักกรรมก�ร 
ผู้จัดก�ร 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

หมายเหตุ : น�งส�วจินด� สงรอด

 * ได้รับการแต่งต้ังเป็น “เลขานุการบริษัท”  เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561

นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์  อายุ 53 ปี

เลขานุการบริษัท*/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร /
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน /
รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน (CFO)**

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญ�ตรี ก�รบัญชี          มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง        
ประวัติการฝึกอบรม 
- สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) : 
  1) DAP  รุ่นที่ 106/2013       2) RCL  รุ่นที่ 5 /2016 
  3) BMT  รุ่นที่ 4/2017
- ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 
หลักสูตรอบรมด้�นก�รบริห�รคว�มรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ 
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ปี 2561 : หลักสูตร P01และ S04-S05
   P01 : CSR for Corporate Sustainability
   S04 : Sustainability Risk and Materiality Analysis
   S05 : CSR Evaluation and Data Management
- สถ�บันอื่น : สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย                                 
1) หลักสูตรผู้ปฏิบัติง�นเลข�นุก�รบริษัท รุ่นที่ 30

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :   0.11

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :  ไม่มี

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2545 - 2554    

2556 - 2561
2554 - 2561 

รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย
บัญชีและก�รเงิน  
เลข�นุก�รบริษัท
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร
ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป 
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

หมายเหตุ : น�ย อภิช�ติ  สุขจิรวัฒน์

* ลาออกจากตำาแหน่ง  “เลขานุการบริษัท”  เม่ือวันท่ี  14 พฤษภาคม 2561

** ได้รับการแต่งต้ังเป็น “รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน”  

เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์  2561
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นางสาววิมลวรรณ  แซ่เล้า อายุ 43 ปีนายสุมล  โฮ้บำาเพ็ญ อายุ 41 ปี

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รบัญชี เทคโนโลยีร�ชมงคล     
  วิทย�เขตพ�ณิชยก�รพระนคร
- ปริญญ�โท ส�ข�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ประวัติการฝึกอบรม 
- สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) : 
  1) ACPG  รุ่นที่ 16 /2015
- สถ�บันอื่น :  
1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต  สภ�วิช�ชีพบัญชี ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
2) ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเรื่องก�รทุจริต รุ่นที่ 2/58  
   สภ�วิช�ชีพบัญชี ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 
3) โครงก�รอบรมผู้ตรวจสอบภ�ยใน  
   สภ�วิช�ชีพบัญชี ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 
4) ก�รอบรมเตรียมตัวเป็นผู้สอบภ�ยในรับอนุญ�ต (EIAP)  
   รุ่นที่ 9 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
5) ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงขั้นพื้นฐ�น และขั้น Advance รุ่นที่ 2/61 
สภ�วิช�ชีพบัญชี ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
6) ก�รจัดทำ�กระด�ษทำ�ก�รเพื่อม�ตรก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่นใน
องค์กร รุ่นที่ 3/61 สภ�วิช�ชีพบัญชี ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :     0.004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :  ไม่มี

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2549 – 2552    ผู้ช่วยผู้จัดก�รฝ่�ย 
ตรวจสอบภ�ยใน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำ�กัด 
(มห�ชน)

2554 - 2556     ผู้จัดก�รฝ่�ย 
ตรวจสอบภ�ยใน          

บริษัท เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอร์วิส จำ�กัด (มห�ชน)

2543 – 2549     ผู้ช่วยผู้จัดก�รฝ่�ย 
ตรวจสอบภ�ยใน               

สนง. ดร. วิรัช แอนด์  
แอสโซซิเอท

รองผู้อำานวยการส่วนบัญชี  (สมุห์บัญชี)

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญ�ตรี  ส�ข�ก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล 
  ตะวันออก วิทย�เขตจักรพงษภูวน�รถ
ประวัติการฝึกอบรม 
- สถ�บันอื่น : 
  1)  เจ�ะลึก TFRS15 หลักก�รบัญชีใหม่เกี่ยวกับก�รรับรู้ร�ยได้
  2)  ม�ตรฐ�น 6 ฉบับ ที่กระทบกับงบก�รเงิน ประเด็นที่นักบัญช ี
      ต้องทร�บ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) :  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :  ไม่มี

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

2544 –2554  ผู้จัดก�รแผนกบัญชี บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำ�กัด



บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

17

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 

โดย กรรมการ / กรรมการบริหาร/ ผู้บริหารระดับสูง
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม  2561

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยให้กรรมก�ร  กรรมก�รบริห�ร และผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทฯ ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์                      
ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และแจ้งต่อสำ�นักง�น ก.ล.ต. ผ่�นระบบ www.sec.or.th รวมถึงส่งข้อมูลต�มแบบร�ยง�น 
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงทุกครั้งให้แก่เลข�นุก�รบริษัทเพื่อรวบรวมทำ�สรุป และนำ�เสนอแจ้ง 
ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทรับทร�บ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการของบริษัทฯ

ลำาดับ รายชื่อ

หุ้นสามัญ (หุ้น)

หมายเหตุณ 31 ธ.ค. 
2561

ณ 31 ธ.ค. 
2560

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่างปี (หุ้น)

1. น�ยตัน ภ�สกรนที 360,639,600 360,639,600 - ประธ�นกรรมก�รบริษัท

2. น�งอิง ภ�สกรนที 60,000,000 60,000,000 - กรรมก�รบริษัท

3. น�ยธิติ  จิรนนท์ก�ล 35,000,000 35,000,000 - กรรมก�รบริษัท

4. น�ยวิโรจน์  สุภ�สูรย์ 7,277,400 7,277,400 - กรรมก�รบริษัท

5. น�ยธนพันธุ์  คงนันทะ 6,200,000 6,200,000 - กรรมก�รบริษัท

6. น�งส�วอ�รย� พ�นิช�ยุนนท์ 926,600 926,600 - กรรมก�รบริษัท

7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธน�กรณ์ - - - กรรมก�รอิสระ

8. น�ยประส�น  ลิ้มพิพัฒนกุล - - - กรรมก�รอิสระ

9. น�ยอิสสระชัย  เดช�ฤทธิ์ - - - กรรมก�รอิสระ

ลำาดับ รายชื่อ

หุ้นสามัญ (หุ้น)

หมายเหตุณ 31 ธ.ค. 
2561

ณ 31 ธ.ค. 
2560

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่างปี (หุ้น)

1. น�ยตัน ภ�สกรนที 360,639,600 360,639,600 - ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

2. น�งอิง ภ�สกรนที 60,000,000 60,000,000 - กรรมก�รบริห�ร

3. น�ยธิติ  จิรนนท์ก�ล 35,000,000 35,000,000 - กรรมก�รบริห�ร

4. น�ยธนพันธุ์  คงนันทะ 6,200,000 6,200,000 - กรรมก�รบริห�ร

5. น�ยวิโรจน์ สุภ�สูรย์ 7,277,400 7,277,400 - กรรมก�รบริห�ร

6. น�ยปรีช�  อัจฉร�นนท์ 500,000 500,000 - กรรมก�รบริห�ร

7. น�ยอภิช�ติ  สุขจิรวัฒน์ 1,370,200 1,370,200 - รองกรรมก�รผู้จัดก�ร                
ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน 

(CFO)

รายงานการถือหลักทรัพย์กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา
 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท ไม่ตัน จำ�กัด ก่อตั้งเมื่อ  วันที่ 3 กันย�ยน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 
ล้�นบ�ท บริษัทฯ ได้เริ่มต้นด้วยก�รเป็นผู้จำ�หน่�ยเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล ภ�ยใต้ชื่อท�งก�รค้� อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์ ตั้งแต่เดือนมกร�คม ปี 2554 
และ ว�งจำ�หน่�ยเครื่องดื่มช�เขียวพร้อมดื่มครั้งแรก ภ�ยใต้ชื่อท�งก�รค้� อิชิตัน กรีนที ตั้งแต่เดือนพฤษภ�คมปี 2554 เครื่องดื่มน้ำ�สมุนไพร 
จับเลี้ยง ภ�ยใต้ชื่อท�งก�รค้� เย็นเย็น โดยอิชิตัน ในเดือนกุมภ�พันธ์ ปี 2556 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำ�ลังก�รผลิต 7 ส�ยก�รผลิตขวดแบบบรรจุ
เย็น และ 2 ส�ยก�รผลิตกล่อง ที่สวนอุตส�หกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธย� 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2561 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 1,300 ล้�นบ�ท และมีทุนชำ�ระแล้ว 1,300 ล้�นบ�ท 
แบ่งเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 1,300 ล�้นหุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 1.00 บ�ท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยเครื่องดื่มช�เขียวพร้อมดื่ม 
“อิชิตัน กรีนที” “ชิซึโอกะ กรีนที” เครื่องดื่มสมุนไพร  “เย็นเย็น  โดยอิชิตัน”  เครื่องดื่มช�เขียวผสมวุ้นมะพร้�ว  “อิชิตัน ชิวชิว” เครื่องดื่มน้ำ�ผลไม ้
ไม่อัดลมและเยลล่ี “ไบเล่” และเคร่ืองด่ืมชูกำ�ลังรูปแบบใหม่ “T247” ภ�ยใต้บรรจุภัณฑ์ ท่ีทันสมัย ผลิตโดยเทคโนโลยีก�รผลิต “บรรจุเย็นแบบปลอดเช้ือ” 
ที่คงคุณค่�ส�รอ�ห�รต�มธรรมช�ติของเครื่องดื่มได้ดีกว่�ระบบเดิมถึง 5 เท่� เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยก�รลดก�รใช้พล�สติกถึง 36% เมื่อ
เทียบกับก�รผลิตด้วยเทคโนโลยีบรรจุร้อน ลดภ�ระก�รย่อยสล�ยของธรรมช�ติซึ่งบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒน�ระบบคุณภ�พอย่�งต่อเนื่องให้ได้
ม�ตรฐ�นก�รผลิตและคว�มได้เปรียบท�งด้�นต้นทุนก�รผลิตสูงสุด

สำาหรับกลยุทธ์หลักทางการตลาดขององค์กร มี 4 แนวทางคือ
•  องค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญ กับก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ พร้อมมุ่งเน้นก�รส่งมอบเครื่องดื่มที่มีคุณภ�พสูงและดีต่อสุขภ�พไปยัง

กลุ่มผู้บริโภคในประเทศทุกกลุ่ม ไม่ว่�จะเป็นกลุ่มลูกค้�เดิม หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคในตล�ดต่�งประเทศด้วยซึ่ง
เมื่อผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและได้รับก�รยอมรับก็จะส่งผลให้ผลประกอบก�รของบริษัทฯ เติบโตได้อย่�งมั่นคงโดยเฉพ�ะกลุ่มประเทศ
ในแถบเอเชีย  

• การส่งเสริมคุณค่าของแบรนด์  
 บริษัทฯ มีจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจน โดดเด่น แข็งแรง เช่น “อิชิตัน กรีนที” มีจุดยืนคือ ช�ที่ใส่ใจคุณเป็นที่ 1 เป็นผู้เชี่ยวช�ญ ในก�รผลิต 

ช�พร้อมดื่ม หรือ “เย็น เย็น โดยอิชิตัน” มีจุดยืน เรื่องสู้ร้อน สู้เผ็ด โดยถ่�ยทอดเพื่อแสดงตัวตนผ่�นนวัตกรรมในตัวสินค้�ที่จะออก
สู่ตล�ดอย่�งต่อเนื่องในปี 2562 พร้อมทั้ง ก�รสื่อส�รผ่�นกิจกรรมท�งก�รตล�ดให้เข้�ถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้�หม�ย  

• มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
    ทุกกลุม่ผลติภณัฑข์องบรษัิทฯ จะใหค้ว�มสำ�คญักับก�รส่งเสรมิสขุภ�พผูบ้รโิภคทีด่ ีท้ังท�งร�่งก�ยและจิตใจเร่ิมจ�กก�รคดัสรรวตัถดุบิ 

ที่มีคุณภ�พ ตลอดจนกรรมวิธี ในก�รผลิตที่พิถีพิถันและบรรจุภัณฑ์ที่สะอ�ดปลอดภัย โดยม�กทุกผลิตภัณฑ์จะมีก�รพัฒน�คิดค้น 
ปรับลดปริม�ณคว�มหว�นให้อยู่ในระดับที่ผ่�นม�ตรฐ�นให้ได้รับ “โลโก้ท�งเลือกเพื่อสุขภ�พ” จ�กกระทรวงส�ธ�รณะสุขแต่ยังคง 
รสช�ติที่เป็นธรรมช�ติ เป็นเอกลักษณ์ และ เป็นนวัตกรรม ของ “อิชิตัน” พร้อมทั้งแสดงส่วนประกอบในเครื่องดื่มและคุณค่�ท�ง
อ�ห�รที่ชัดเจนบนฉล�กบรรจุภัณฑ์  

• สร้างประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภค
   ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผน ที่จะจัดเก็บ และพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลของผู้บริโภคเป็นร�ยบุคคลเพื่อให้รู้ลึกถึงคว�มต้องก�รพฤติกรรม

ของผู้บริโภคเพื่อที่จะได้จัดสรรโปรแกรมท�งก�รตล�ดที่เหม�ะสมและโดนใจผู้บริโภค และลูกค้�แต่ละกลุ่ม อันจะก่อให้เกิดประสบก�รณ์
ร่วมกับทุกแบรนด์ของบริษัทฯ และ คว�มจดจำ�ของผู้บริโภคกลุ่มเป้�หม�ย ซึ่งจะสร้�งคว�มผูกพันระหว่�งแบรนด์ของบริษัทฯและ 
ผู้บริโภคได้อย่�งยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กำาลังการผลิตรวมของบริษัทฯ เป็นดังนี้
• กำ�ลังส�ยก�รผลิตขวดรวม 7 ส�ยก�รผลิต หรือคิดเป็น 1,500 ล้�นขวด/ปี (หรือเทียบเท่� 630 ล�้นลิตร/ปี)
• กำ�ลังส�ยก�รผลิตกล่องยูเอชทีรวม 2 ส�ยก�รผลิต หรือคิดเป็น 200 ล�้นกล่อง/ปี (หรือเทียบเท่�   

60 ล้�นลิตร/ปี) 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
 บริษัทย่อย
 เมื่อวันที่ 8 กุมภ�พันธ์ 2560 บริษัทฯได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ “ บริษัท อิชิตัน เพ�เวอร์ จำ�กัด ” ด้วยทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บ�ท (หนึ่งล้�นบ�ทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่�ยสินค้� ประเภทเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งภ�ยในประเทศและ 
ต่�งประเทศโดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9
 
 บริษัทร่วม
 เมื่อวันที่ 27 สิงห�คม 2557 บริษัทฯได้เข้�ทำ�สัญญ�ร่วมลงทุนกับบริษัท พีที อ�ทรี่ แปซิฟิค (“AP”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย(“PTI”)  ซึ่งเป็นกิจก�รร่วมค้�ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ในประเทศอินโดนีเซีย และ
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำ�หน่�ยเครื่องดื่มพร้อมดื่มภ�ยใต้แบรนด์ “อิชิตัน” ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯและ AP จะเข้�ลงทุนในกิจก�ร
ร่วมค�้ในอัตร�ส่วนที่เท่�กัน (อัตร�ร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำ�หน่�ยได้ทั้งหมดของกิจก�รร่วมค้�) ซึ่งคิดเป็นมูลค่�เงินลงทุนจำ�นวนรวม 
200,000 ล้�นรูเปียอินโดนีเซีย หรือประม�ณ 575 ล้�นบ�ท บริษัทฯได้จ่�ยชำ�ระเงินทุนจัดตั้งบริษัทงวดแรกในอัตร�ร้อยละ 50 ของ ทุนที่เรียก
ชำ�ระแล้วเป็นจำ�นวนเงิน 50,000 ล�้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่� 135.6 ล�้นบ�ท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 “PTI” จึงกล�ยเป็นกิจก�รที่
ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ                                         
 ณ วันที่ 5 มกร�คม 2561 บริษัทฯได้รับจดหม�ยจ�กก�รร่วมค�้เรียกให้ชำ�ระเงินทุนจัดตั้งบริษัทเพิ่มอีกเป็นจำ�นวนเงิน 60,000 
ล้�นรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่� 158.7 ล้�นบ�ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯได้จ่�ยชำ�ระเงินทุนดังกล่�วแล้วเมื่อวันที่ 
17 มกร�คม 2561 และก�รร่วมค้�ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้วเมื่อวันที่ 24 มกร�คม 2561 
(ร�ยละเอียดเพิ่มเติมในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (ICHI)
 ทุนจดทะเบียน 1,300 ล้�นบ�ท
ทุนชำ�ระแล้ว 1,300 ล้�นบ�ท มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้ 1.00 บ�ท

บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำากัด
ทุนจดทะเบียน 1 ล้�นบ�ท

(บริษัทย่อย)

99.9% 50%

บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย
ทุนจดทะเบียน 400,000 ล้�นรูเปียอินโดนีเซีย 

(บริษัทร่วม)
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เดือน/ปี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

ปี 2553

กันย�ยน
- ก่อตั้งบริษัท ไม่ตัน จำ�กัด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500.0 ล้�นบ�ท แบ่งออกเป็น
  หุ้นส�มัญจำ�นวน 5.0 ล้�นหุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้ 100 บ�ท/หุ้น

พฤศจิก�ยน - เข้�ทำ�สัญญ�จะซื้อจะข�ยที่ดินตั้งอยู่ที่ สวนอุตส�หกรรมโรจนะ จ. พระนครศรีอยุธย� พื้นที่รวม 
  75-3-80 ไร่ เพื่อก่อสร้�งอ�ค�รโรงง�น
- ยื่นขอบัตรส่งเสริมก�รลงทุน และดำ�เนินขอใบอนุญ�ตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจ

ปี 2554

มีน�คม
- ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600.0 ล�้นบ�ท แบ่งออก
  เป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 6.0 ล้�นหุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้ 100 บ�ท/หุ้น โดยเป็นก�รเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

เมษ�ยน - ได้รับบัตรส่งเสริมก�รลงทุนจ�กคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนเลขที่ 1496(2)/2554 

กันย�ยน - โรงง�นเริ่มทดสอบกระบวนก�รผลิตครั้งแรกด้วยกำ�ลังก�รผลิต 1 ส�ยก�รผลิตขวด และ 1 ส�ย 
  ก�รผลิตกล่อง

ตุล�คม - เกิดเหตุก�รณ์มห�อุทกภัย ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่�ใช้จ่�ยจ�กมห�อุทกภัยรวม 1,180.6 ล้�นบ�ท
  ในขณะที่มีร�ยได้ที่รับรู้จ�กเงินชดเชยจ�กบริษัทประกันภัยส่วนแรก จำ�นวน 600.0 ล้�นบ�ท ทำ�ให้
  บริษัทฯมีผลข�ดทุนสุทธิจ�กมห�อุทกภัยที่รับรู้ ในปี 2554 จำ�นวน 580.6 ล�้นบ�ทในปีถัดไปบริษัทฯ 
  ได้รับเงินชดเชยทั้งหมดจ�กบริษัทประกันภัย ทำ�ให้ต้องรับรู้เป็นร�ยได้ส่วนที่เหลือในปี 2555 เพิ่มอีก
  จำ�นวน 518.8 ล้�นบ�ท                                                                                                             
  (สุทธิจ�กร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยอ�ค�รและอุปกรณ์ในปี 2555 จำ�นวน 50.5 ล้�นบ�ท)

พฤศจิก�ยน - เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด
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ปี 2555

มีน�คม-เมษ�ยน - โรงง�นเร่ิมดำ�เนินก�รผลิตด้วยกำ�ลังก�รผลิต 1 ส�ยก�รผลิตขวด (มี.ค.) และ 1 ส�ยก�รผลิตกล่อง (เม.ย.)

กรกฎ�คม - เพิ่มกำ�ลังก�รผลิตอีก 1 ส�ยก�รผลิตกล่อง รวมเป็น 2 ส�ยก�รผลิตกล่อง

กันย�ยน - เพ่ิมกำ�ลังก�รผลิตอีก 1 ส�ยก�รผลิตขวด รวมเป็น 2 ส�ยก�รผลิตขวด
-   ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2555 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000.0 ล�้นบ�ท แบ่งออกเป็น 
  หุ้นส�มัญจำ�นวน 10.0 ล�้นหุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้ 100 บ�ท/หุ้น โดยเป็นก�รเพิ่มทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

ปี 2556

มกร�คม - จำ�หน่�ยธุรกิจอ�ห�ร

มีน�คม - เพิ่มกำ�ลังก�รผลิตอีก 1 ส�ยก�รผลิตขวด รวมเป็น 3 ส�ยก�รผลิตขวด

กรกฎ�คม - ที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 มีมติอนุมัติก�รแปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชนจำ�กัด และ                   
  ก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้จ�กหุ้นละ 100 บ�ท เป็นมูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท พร้อมทั้งอนุมัติก�รเพิ่มทุน
  จดทะเบียนเป็น 1,300 ล้�นบ�ท แบ่งออกเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 1,300 ล้�นหุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้ 1 บ�ท/หุ้น

กันย�ยน - ได้รับบัตรส่งเสริมก�รลงทุนจ�กคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนเลขที่ 5175 (2)/2556 ต�มม�ตรก�ร
ส่งเสริมก�รลงทุนเพื่อฟื้นฟูก�รลงทุนจ�กวิกฤตอุทกภัย ต�มบัตรส่งเสริม (เดิม) เลขที่ 1496 (2) /2554

ปี 2557

เมษ�ยน
- บริษัทฯ ได้ทำ�ก�รเข้�จดทะเบียนและทำ�ก�รซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เพิ่มกำ�ลังก�รผลิตอีก 1 ส�ยก�รผลิตขวด รวมเป็น 4 ส�ยก�รผลิตขวด

พฤษภ�คม - ซื้อสิทธิ์ในเครื่องหม�ยก�รค้� “ไบเล่” (หรือ Bireley’s) พร้อมสูตรก�รผลิตจ�ก 
  บริษัท ซันนี่ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ

สิงห�คม - เข้�ร่วมทุนในกิจก�รร่วมค้�ในประเทศอินโดนีเซีย (Joint Venture)

ปี 2558

มกร�คม - เพิ่มกำ�ลังก�รผลิตอีก 1 ส�ยก�รผลิตขวด รวมเป็น 5 ส�ยก�รผลิตขวด

เมษ�ยน - เพิ่มกำ�ลังก�รผลิตอีก 1 ส�ยก�รผลิตขวด รวมเป็น 6 ส�ยก�รผลิตขวด

ตุล�คม - เปิดตัวเครื่องดื่มช�พร้อมดื่ม ที่ประเทศอินโดนีเซีย ภ�ยใต้ บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จำ�กัด         
  โดยว�งจำ�หน่�ยเครื่องดื่มช�เขียวพร้อมดื่ม 2 รสช�ติ คือ รสน้ำ�ผึ้งผสมมะน�ว และ รสลิ้นจี่ 

ปี 2560

กุมภ�พันธ์ - เมื่อวันที่ 8 กุมภ�พันธ์ 2560 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ” บริษัท  อิชิตัน เพ�เวอร์ จำ�กัด” ด้วย 
  ทุนจดทะเบียน  1.0 ล้�นบ�ท (ชำ�ระเต็มจำ�นวน)โดย บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 
 ร้อยละ100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่�ยสินค้�ประเภทเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งภ�ยในประเทศ 
  และต่�งประเทศ

พฤษภ�คม - บริษัท อิชิตัน เพ�เวอร์ จำ�กัด (บริษัทย่อย) เปิดตัวเครื่องดื่มชูกำ�ลัง “ T247” ขน�ด 280 มล.
  (1) สูตรโสมและน้ำ�ผึ้ง  (2) สูตรคอลล�เจนและซิงค์

กรกฎ�คม - “ โครงก�ร ICHITAN EXPERIENCE ACADEMY”   อิชิตัน กรุ๊ป เปิดประสบก�รณ์คว�มรู้แก่นักศึกษ�
    ระดับชั้นปีที่ 3-4 ทั่วประเทศที่สนใจเข้�สู่วิช�ชีพอุตส�หกรรมเครื่องดื่มโดยอบรมฟรีตลอดหลักสูตร

ธันว�คม - เริ่มเดินส�ยก�รผลิตเครื่องที่ 7
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ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีทั้งหมด 7 สายผลิตภัณฑ์ อยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์
แบบขวด กล่องยูเอชที และถุงเยลลี่

1. เครื่องดื่มช�เขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที เป็นเครื่องดื่มช�เขียวที่มุ่งเน้นในคุณภ�พของวัตถุดิบ มีทั้งหมด 7 รสช�ติ ได้แก่  
 (1) รสต้นตำ�รับผสมดอกช� (2) รสน้ำ�ผึ้งผสมมะน�ว (3) รสจมูกข้�วญี่ปุ่น (4) สูตรไม่มีน้ำ�ต�ลผสมมัทฉะ (5) รสเบอร์รี่เบอร์รี่  
 (6) อู่หลง สูตรไม่มีน้ำ�ต�ล และ (7) รสลิ้นจี่

2. เครื่องดื่มสมุนไพร ภ�ยใต้ชื่อก�รค้� เย็นเย็น โดยอิชิตัน มีทั้งหมด 3 รสช�ติ ได้แก่ (1) ช�เขียวสมุนไพรผสม น้ำ�จับเลี้ยง  
 (2) เก๊กฮวยผสมน้ำ�ผึ้ง และ (3) เย็นเย็นโกลด์

3. เครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้ และ เยลลี่ ภ�ยใต้ชื่อก�รค้� ไบเล่ มีทั้งหมด 2 รสช�ติ ได้แก่ (1) น้ำ�ส้ม (2) น้ำ�องุ่นแดง  
4. เครื่องดื่มช�เขียววุ้นมะพร้�ว พร้อมดื่ม อิชิตัน ชิวชิว เป็นเครื่องดื่มช�เขียวที่มุ่งเน้นคว�มอร่อยและเคี้ยวสนุก มีทั้งหมด 2 รสช�ติ  
 ได้แก่ (1)  องุ่น  (2) สตรอว์เบอร์รี่  

5. เครื่องดื่มช�ดำ�พร้อมดื่มมีทั้งหมด 3 รสช�ติ ได้แก่ (1) รสเลมอน (2)รสมัลเบอร์รี่  (3) รสแอปเปิ้ล
6. เครื่องดื่มชูกำ�ลัง “T247” 2 รสช�ติ  ได้แก่ (1) สูตรโสมและน้ำ�ผึ้ง  (2) สูตรคอลล�เจนและซิงค์
7. เครื่องดื่มช�เขียวพร้อมดื่ม ชิซึโอกะ กรีนที เป็นผลิตภัณฑ์แรกในประเทศไทยที่ได้รับก�รสนับสนุนโดยสม�คมผู้ส่งออกช� จังหวัด 
 ชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น อย�่งเป็นท�งก�ร  มีทั้งหมด 2 รสช�ติ ได้แก่ (1) สูตรไม่มีน้ำ�ต�ล (2) สูตรหว�นน้อย  

 บริษัทฯ ได้จำ�หน่�ยสินค้�ผ่�นตัวแทนผู้จัดจำ�หน่�ย 3 ร�ย ได้แก่ (1) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด (DKSH)  (2) บริษัท บุญรอด 
เอเชีย จำ�กัด และ (3) บริษัท ไอแอมกรีนที จำ�กัด (IGT) ซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และเพื่อเป็นก�รรักษ�ฐ�นลูกค้�ของช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย 
ร้�นค้�แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ที่เน้นกลุ่มเป้�หม�ยที่ไม่ทับซ้อนกับกลุ่มเป้�หม�ยของ DKSH และบุญรอดเอเชีย บริษัท ไอแอม กรีนที 
จำ�กัด (IGT) มี คุณธัญธิต� ภ�สกรนที (พี่ส�วของคุณตัน ภ�สกรนที)เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนก�รถือหุ้น 75%  (อีก 25% ถือหุ้นโดยกลุ่ม
ตระกูลไตรพฤกษ์ซึ่งไม่มีคว�มสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และผู้บริห�รของบริษัทฯ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดจำ�หน่�ยเครื่องดื่มของอิชิตันในช่องท�ง
ประเภทร้�นค้�แบบดั้งเดิม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 22 รสช�ติ ภ�ยใต้ขน�ดบรรจุภัณฑ์ 10 ประเภท โดยมีร�ยละเอียดปร�กฏต�มต�ร�งด้�นล่�ง ดังนี้

บรรจุภัณฑ์ ถุง
150 g

กล่อง
300 ml

ขวด
280 ml

ขวด
280 ml

ขวด
290 ml

ขวด
315 ml

ขวด
400 ml

ขวด
410-420 ml

ขวด
440 ml

ขวด
555 ml

ขวด
600 ml

ราคา (หน่วย : บาท) 12 10-12 10 15 12/13 10 15 20 30 20 25

เครื่องดื่มช�เขียวพร้อมดื่ม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เครื่องดื่มช�เขียววุ้นมะพร�้ว ✓

เครื่องดื่มช�ดำ�พร้อมดื่ม ✓

เครื่องดื่มสมุนไพร ✓ ✓ ✓ ✓

เครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้ ✓

เยลลี่ผลไม้ ✓

เครื่องดื่มชูกำ�ลัง ✓

ปี 2561

เมษ�ยน - เปิดตัวเคร่ืองด่ืม ชิซึโอกะ กรีนที  ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์แรกในประเทศไทยท่ีได้รับก�รสนับสนุนโดยสม�คมผู้ส่งออกช� 
 จังหวัดชิซึโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น อย่�งเป็นท�งก�ร

ตุล�คม - เปิดตัวเคร่ืองด่ืม “อิชิตัน แฮปป้ี” ช�เขียวรสผลไม้ผลิตจ�กช�เขียวคุณภ�พดีท่ีให้ท้ังคว�มสดช่ืนและมีคุณสมบัติ
ต้�นอนุมูลอิสระ รสน้ำ�ผลไม้ 3 รสช�ติ ท่ี ได้แก่ ช�เขียวผสมน้ำ�ทับทิมซ่ึงมีส�รต้�นอนุมูลอิสระสูง ช�เขียวผสม
น้ำ�ส้มค�ล�แมนซ่ีท่ีอุดมไปด้วยวิต�มินซ และรสทรอปิคอล พันช์ท่ีอุดมด้วยวิต�มินซีจ�กผลไม้หล�กชนิดท่ีช่วย
เสริมสร้�งภูมิคุ้มกันสุขภ�พมี ขน�ดบรรจุ 420 มล.
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โครงสร้�งร�ยได้สำ�หรับปี 2559 ถึงปี 2561 สรุปได้ดังนี้

โครงสร้�งร�ยได้แยกต�มส�ยผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลัก

*ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen ข้อมูลเดือน มกราคม 2562

โครงสร�้งร�ยได้
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ล้�นบ�ท % ล้�นบ�ท % ล้�นบ�ท %

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

ร�ยได้รวม 5,216.2 100.0 5,719.0 100.0 5,361.8 100.0

ส่วนแบ่งตลาด* 29.8% 32.8% 40.4%

จำานวนรสชาติ 22 รสชาติ 21 รสชาติ 24 รสชาติ

โครงสร�้งร�ยได้
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ล้�นบ�ท % ล้�นบ�ท % ล้�นบ�ท %

กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม 5,052.2 97.1 5,458.9 96.0 5,122.7 96.0

กลุ่มเครื่องดื่มน้ำาผลไม้และอื่นๆ 151.8 2.9 228.6 4.0 215.6 4.0

รวม 5,204.0 100.0 5,687.5 100.0 5,338.3 100.0

ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน
 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม โดยคิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 97.1 ของรายได้รวม                                   
สำาหรับปี 2561 (เป็นเครื่องดื่มน้ำาผลไม้ไม่อัดลมร้อยละ 1.2  และเครื่องดื่มชูกำาลังร้อยละ 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

ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen

คู่แข่งหลัก 
44.9%

ICHITAN 
20.1%

Others 
25.3%

YenYen 
9.7%
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นโยบาย และลักษณะการตลาด
1. กลยุทธ์การแข่งขัน
 ในปี 2561 เป็นปีที่ตล�ดช�พร้อมดื่มได้รับผลกระทบจ�กปัจจัยภ�ยนอกอย่�งสูงไม่ว่�จะเป็นก�รปรับร�ค�ข�ยจ�ก นโยบ�ยภ�ครัฐ  
เกี่ยวกับก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตเครื่องดื่มประเภทน้ำ�พืช ผัก ผลไม้ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพ�ะเครื่องดื่มที่มีค�เฟอีนที่แต่เดิมได้รับ
ก�รยกเว้นก�รจัดเก็บภ�ษี เช่น ช�เขียวพร้อมดื่ม ก�แฟสำ�เร็จรูป รวมถึงก�รจัดเก็บภ�ษีคว�มหว�นต�มปริม�ณน้ำ�ต�ล ที่ใช้ ในผลิตภัณฑ์ 
นอกจ�กนี้ยังคงมีก�รแข่งขันอย่�งรุนแรง และยังได้รับผลกระทบจ�กภ�วะ ก�รชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และต่�งประเทศมีผลให ้
ผู้บริโภคระมัดระวังก�รใช้จ่�ย ลดก�รใช้จ่�ยสินค้�ฟุ่มเฟือยที่ไม่จำ�เป็นลง ซึ่งส่งผลให้ในปี 2561 ตล�ดช�พร้อมดื่มและหล�ยๆ ตล�ด 
ไม่เติบโตเท่�ที่ควร อย่�งไรก็ต�มปัจจัยที่มีผลกระทบ ในปี 2561ค�ดว่�จะไม่ส่งผลลบต่อตล�ดในปีต่อไปเนื่องจ�กตล�ดและผู้บริโภคได้ปรับตัว
กับร�ค�ข�ยที่ปรับขึ้น ห�กวิเคร�ะห์รอบด้�นจะพบว่�ในกลุ่มตล�ดช�พร้อมดื่มที่ดูเหมือนไม่เติบโต ยังมีกลุ่มสินค้�ที่มีแนวโน้มเติบโตที่ดี คือ                 
ตล�ดช�พร้อมดื่มพรีเมี่ยม เช่น “ช�เขียวชิซึโอกะ” ที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภ�พ และตล�ดช�พร้อมดื่มผสมวุ้นมะพร้�วเช่น “ชิวชิว” ที่เน้น
กลุ่มผู้บริโภควัยรุ่น ซึ่งบริษัทฯค�ดก�รณ์ว่�ตล�ดช�พร้อมดื่มจะยังคงมีศักยภ�พก�รเติบโตในปีต่อไป
 1) กลยุทธ์บริหารแบรนด์ให้แข็งแกร่ง
 เนื่องจ�กผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช�เขียวพร้อมดื่มที่มีในตล�ดปัจจุบันมีคว�มแตกต่�งด้�นรูปลักษณ์และรสช�ติค่อนข้�งน้อย ดังนั้น 
ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ก�รสร้�งแบรนด์ให้มีคว�มแข็งแกร่ง จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยสร้�งคว�มแตกต่�งและเอกลักษณ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้�งและรักษ�ฐ�นลูกค้�ไว้ได้ โดยบริษัทฯ มีคว�มประสงค์จะสร้�งตร�สินค้� “อิชิตัน” ให้สะท้อน
จุดยืนถึง ก�รเป็นผู้นำ� ผู้เชี่ยวช�ญในผลิตภัณฑ์ช�พร้อมดื่ม และได้จัดทำ�แผนก�รสื่อส�รก�รตล�ด โดยใช้วิธีก�รสื่อส�รในรูปแบบ 360 องศ� 
 ถึงกลุ่มผู้บริโภค
 2) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
 เพื่อเป็นก�รตอกย้ำ�จุดยืนของแบรนด์สินค้�คุณภ�พ บริษัทฯ จึงได้ควบคุมคุณภ�พสินค้�ทุกห่วงโซ่ก�รผลิต ตั้งแต่ก�รวิจัยและ 
พัฒน�ผลิตภัณฑ์ ก�รคัดสรรวัตถุดิบคุณภ�พ กระบวนก�รผลิตที่มีคว�มพิถีพิถัน ก�รใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เครื่องดื่มคงคุณค่�คว�มเป็น 
ธรรมช�ติและคุณภ�พดีเมื่อผู้บริโภคเปิดดื่ม นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมวิจัยและพัฒน�ที่มี คว�มเชี่ยวช�ญและประสบก�รณ์ตรงในอุตส�หกรรม
เคร่ืองด่ืมทีมี่คว�มเข้�ใจถงึคว�มตอ้งก�รของลูกค�้เป็นอย�่งดี ซึง่จะทำ�หน้�ที่ในก�รคิดคน้สูตรใหม่ๆ ทีเ่หม�ะกบัคว�มชืน่ชอบของคนไทยและหล�ย 
ประเทศในเอเชีย โดยเฉพ�ะผู้บริโภคท่ีเน้นก�รดูแลสุขภ�พ บริษัทฯจึงผลิตสินค้�เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคได้เป็นอย่�งดี เช่น เคร่ืองด่ืม 
สมุนไพรสูตรเข้มข้น “ เย็นเย็น โกล์ด” และกลุ่มช�พร้อมดื่มน้ำ�ต�ลน้อย และน้ำ�ต�ล 0% ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ ใส่ใจถึงร�ยละเอียดของ
รูปลักษณ์และขน�ดบรรจุภัณฑ์ โดยองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์จะต้องทำ�จ�กวัสดุที่ปลอดภัย และส�ม�รถสร้�งคว�มจดจำ�ในผลิตภัณฑ์ได้เป็น
อย่�งดีและสะดวกต่อก�รบริโภค ในขณะที่รูปลักษณ์ของฉล�กได้รับก�รออกแบบให้มีคว�มทันสมัย ในปี 2561 บริษัทฯ 
มีนโยบ�ย เรื่องก�รให้ข้อมูลกับผู้บริโภคอย่�งโปร่งใส โดยมีก�รบอกถึงคุณค่�ท�งโภชน�ก�รและแคลลอร่ีอย่�งชัดเจน
บนฉล�กบรรจุภัณฑ์ เพ่ือก�รตัดสินใจซ้ือท่ีง่�ยม�กข้ึน
 

แนวโน้มการลงทุนและการขยายตลาด
 แนวโน้มก�รบริโภคเคร่ืองดืม่ของผูบ้รโิภคนัน้ ในปจัจุบันมีผลิตภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภคเลือกหล�กหล�ยม�กข้ึน เชน่ เครือ่งด่ืมผสม  วุน้มะพร�้ว 
และที่เห็นเด่นชัดคือ เครื่องดื่มเพื่อสุขภ�พ ที่เน้นเรื่องไม่มีน้ำ�ต�ล น้ำ�ต�ลน้อย หรือก�รให้คว�มหว�นจ�กธรรมช�ติ เนื่องจ�กผู้บริโภคในปัจจุบัน
เน้นก�รดูแลใส่ใจสุขภ�พ จึงทำ�ให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภ�พที่เน้นเรื่องดังกล�่ว เริ่มได้รับคว�มสนใจ แนวโน้มก�รบริโภคเครื่องดื่มสุขภ�พ  
ท่ีเน้นเร่ืองน้ำ�ต�ลน้อย ไม่มีน้ำ�ต�ล หรือให้คว�มหว�นจ�กธรรมช�ติ น้ันจะเป็นโอก�สท�งก�รตล�ดของบริษัทฯ ทำ�ให้แผนกวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 
ของ อิชิตัน กรุ๊ป ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญและประสบก�รณ์ตรงในอุตส�หกรรมเครื่องดื่มที่มีคว�มเข�้ใจถึงคว�มต้องก�รของลูกค้�เป็นอย่�งดี ได้
มีก�รคิดค้นและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภ�พม�กเป็นพิเศษตล�ดช�พร้อมดื่มก็ยังมีแนวโน้ม
เติบโตต่อไปได้อีก ในอน�คต และสินค�้กลุ่มใหม่ที่ได้รับก�รตอบรับอย�่งดีจ�กผู้บริโภค เช่น ช�เขียวผสมวุ้นมะพร้�ว ช�เขียวเพื่อสุขภ�พ เป็นต้น
 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ ให้คว�มสำ�คัญกับ ก�รพัฒน�ช่องท�งก�รจำ�หน่�ยในประเทศทั้ง ช่องท�ง  MT (Modern Trade) และ TT  
(Traditional Trade) ผ่�นคู่ค้�ผู้จัดจำ�หน่�ยหลักทั้ง 3 ร�ย โดยมีก�รตั้งเป้�หม�ยก�รเติบโตร่วมกัน กำ�หนดแนวท�ง และพัฒน�โปรแกรม
ก�รส่งเสริมก�รข�ยเฉพ�ะในแต่ละช่องท�ง แต่ละห้�ง เพื่อให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้�ที่แตกต่�งกัน สำ�หรับตล�ดต�่งประเทศ บริษัทฯ ได้มีก�รจับ
มือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในประเทศที่เข้�ไปทำ�ตล�ด เช่น ประเทศกัมพูช� ส�ธ�รณรัฐประช�ชนล�ว โดยมีก�รร่วมพัฒน�สินค้� และกิจกรรม
ก�รตล�ดที่โดนใจ ตรงต�มคว�มต้องก�รของผู้บริโภค และพันธมิตรท�งก�รค้�ที่มีศักยภ�พส่งผลให้สัดส่วนยอดข�ยส่วนก�รส่งออก คิดเป็น
สัดส่วนยอดข�ยของบริษัทฯ ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5 (ปี 2560 : สัดส่วนร้อยละ 27) บริษัทฯได้มีแผนก�รร่วมมือกับพันธมิตรในหล�ย
ประเทศ เพื่อให้ยอดข�ยเติบโตอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน
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 3) การบริหารสินค้าคงคลัง และต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
 เนื่องจ�กต้นทุนส่วนใหญ่ในก�รผลิตคือต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่�เสื่อมร�ค�ของเครื่องจักรอุปกรณ์ ค่�เช่�ที่ดิน ซึ่งต้นทุนก�รผลิต
ต่อหน่วยจะลดลงเมื่อบริษัทฯ  มีปริม�ณก�รผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำ�ระบบก�รผลิตประเภทปลอดเชื้อชนิดบรรจุเย็น (Cold 
Aseptic Filling System) เข้�ม�ใช้ ในกระบวนก�รผลิตซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ส�ม�รถช่วยลดต้นทุนในก�รผลิตได้โดย (1) ก�รใช้วัสดุ 
ที่เบ�กว่� (2) ระยะเวล�ก�รผลิตที่ต่อเนื่องย�ว 120 ชั่วโมงต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด 1 ครั้ง ทำ�ให้ก�รผลิตมีประสิทธิภ�พเนื่องจ�กไม่เสียเวล� 
ในก�รล้�งเครื่องจักร (3) ระบบเครื่องจักรเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ทำ�ให้ประหยัดต้นทุนด้�นแรงง�น และได้ติดตั้งระบบ Automated Storage 
& Retrievable System ช่วยในก�รบริห�รคลังสินค้� ซึ่งส�ม�รถจัดเก็บสินค้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและลดต้นทุนด้�นแรงง�น ทั้งหมดนี้จะ
สนับสนุนให้ก�รบริห�รจัดก�รด้�นต้นทุนก�รผลิตของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้นและส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้
อย่�งทันท่วงที
 4) กลยุทธ์การบริหารช่องทางจัดจำาหน่าย และการกระจายสินค้า
 เพื่อให้สินค้�ของบริษัทฯ กระจ�ยและเข�้ถึงกลุ่มลูกค้�ได้อย่�งรวดเร็วและไม่เกิดภ�วะสินค้�ข�ดตล�ด บริษัทฯ ได้ควบคุมและติดต�ม 
สินค้�ต้ังแตก่�รเคล่ือนย�้ยสนิค้�พรอ้มข�ยออกจ�กฐ�นก�รผลิต และส่งตอ่ให้ผูจั้ดจำ�หน�่ยตลอดจนก�รกระจ�ยสินค้�ใหร้้�นค�้ปลีก นอกจ�กนี ้
บรษัิทฯ ยงัมีทีมง�นทำ�หน้�ท่ีตดิต�มผลก�รข�ยและระยะเวล�ก�รหมุนของสินค้�ในแตล่ะพ้ืนท่ี เพ่ือค�ดก�รณ์ปริม�ณ ก�รข�ยและปรมิ�ณก�รเกบ็ 
สินค�้ที่เหม�ะสมในอน�คต รวมถึงกำ�หนดแผนก�รข�ยและก�รตล�ดที่เหม�ะสมกับกลุ่มลูกค�้ในแต่ละพื้นที่ นอกจ�กนี้บริษัทฯ ยังได้มีแผนผลักดัน 
ยอดข�ยในประเทศกลุ่มCLMV ให้ม�กขึ้นกว่�ในปัจจุบัน
 5) กลยุทธ์การตลาดและการขาย
 การพยากรณ์ความต้องการบริโภค : บริษัทฯ ค�ดก�รณ์ปริม�ณคว�มต้องก�รบริโภคเครื่องดื่มต�มข้อมูลและสถิติ ในอดีต   
โดยวิเคร�ะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคว�มต้องก�รซื้อในแต่ละช่วงเวล� อ�ทิเช่น ฤดูก�ล เทศก�ล สภ�พก�รแข่งขัน และภ�วะท�งเศรษฐกิจ 
ในขณะนั้นๆ โดยที่ผ่�นม�บริษัทฯ พย�ย�มควบคุมระดับคว�มคล�ดเคลื่อนของก�รพย�กรณ์คว�มต้องก�รบริโภคไว้ให้ไม่เกิน 10%  
โดยก�รพย�กรณ์คว�มต้องก�รบริโภคที่ใกล้เคียงคว�มเป็นจริง
 การวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย : เนื่องจ�กธุรกิจเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีคว�มผันผวนของคว�มต้องก�รบริโภค 
ต�มฤดูก�ล โดยอัตร�ก�รบริโภคในช่วงฤดูร้อนจะสูงกว่�ในช่วงเดือนอื่นๆ ของปี ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�ง 
ทันท่วงที บริษัทฯ ได้ ใช้กลยุทธ์ก�รส่งเสริมก�รตล�ดทั้งแบบ Above the line (ก�รตล�ดผ่�นสื่อที่เข้�ถึงกลุ่มผู้ฟังในวงกว้�ง) และ Below 
the line (ก�รตล�ดที่เข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยแบบเฉพ�ะเจ�ะจง) ในช่วงฤดูร้อน และมุ่งเน้นให้คว�มสำ�คัญกับก�รให้ส่วนลดท�งก�รค้�กับตัวแทน 
จัดจำ�หน่�ยในช่วงเดือนท่ีมีอัตร�ก�รบริโภคต่ำ� โดยบริษัทฯ ได้ว�งแผนก�รตล�ดเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งก�รตล�ด ประกอบกับเพ่ิมก�รประช�สัมพันธ์ 
ภ�พลักษณ์ของก�รเป็นแบรนด์ผู้ผลิตสินค้�คุณภ�พ เพื่อตอกย้ำ�จุดยืนของ ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีก�รจัดทำ�ก�รส่งเสริมก�รข�ยใน 4 รูป
แบบหลัก คือ ก�รจัดทำ� Sales Promotion กับร้�นค้�ปลีก, ก�รจัดทำ� Sales Promotion กับตัวแทนจำ�หน่�ย, ก�รจัดทำ� Sales Promotion  
แบบทั่วประเทศ และก�รจัด Promotion ท�งสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดงบประม�ณประจำ�ปีเพื่อให้ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับ 
ยอดข�ย
 การกำาหนดราคาและส่วนลดการค้า : เนื่องจ�กเครื่องดื่มพร้อมดื่มเป็นสินค้�ที่มีคว�มผันผวนต�มฤดูก�ล บริษัทฯ จึงต้องมีก�ร
ปรับเปลี่ยนและทบทวนนโยบ�ยก�รให้ส่วนลดก�รค้�ให้สอดคล้องกับปริม�ณคว�มต้องก�รของตล�ดอย่�งสม่ำ�เสมอและต่อเนื่องในขณะ 
ที่ก�รกำ�หนดร�ค�ข�ยไม่อ�จเปลี่ยนแปลงได้ม�กนัก เนื่องจ�กสภ�วก�รณ์แข่งขันของอุตส�หกรรมเครื่องดื่มค่อนข้�งรุนแรง
 6) กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ด้วยการดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
 บริษัทฯให้คว�มสำ�คัญกับก�รเป็นองค์กรคุณภ�พ ในก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นและคว�มมั่นใจให้กับ สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย 
ด้วยก�รดำ�เนินธุรกิจที่เน้นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนในทุกกระบวนก�รระบบห่วงโซ่อุปท�น (Supply Chain) จนถึงระดับกระบวนก�รห่วงโซ่คุณค่� 
(Value Chain) ให้ครอบคลุม ทั้งด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ลที่ดี และส่งเสริมก�รต่อต�้นทุจริตคอร์รัปชัน 
พร้อมปลูกจิตสำ�นึกให้ กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น  ทำ�ง�นด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และ จริยธรรม
  7) สร้างประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภค
 บริษัทฯ มีแนวท�งและนโยบ�ย ในก�รจัดเก็บ และพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลของผู้บริโภคเป็นร�ยบุคคลเพื่อให้รู้ลึกถึง คว�มต้องก�ร 
พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อที่จะได้นำ�ม�วิเคร�ะห์จัดสรรโปรแกรมท�งก�รตล�ดที่เหม�ะสมและโดนใจผู้บริโภค และลูกค้�แต่ละกลุ่ม อันจะก่อให้เกิด
ประสบก�รณ์ร่วมกับทุกแบรนด์ของบริษัทฯ และ คว�มจดจำ�ของผู้บริโภคกลุ่มเป้�หม�ย ซึ่งจะสร้�งคว�มผูกพันระหว่�งแบรนด์ของบริษัทฯและ 
  ผู้บริโภคได้อย่�งยั่งยืน
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2. ลูกค้าเป้าหมาย
 กลุ่มเป้�หม�ยหลักของ อิชิตัน กรุ๊ป เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำ�ง�น ที่มีคว�มต้องก�รและพฤติกรรมก�รบริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวล� 
ดังนั้น บริษัท ฯ จึงมีแผนก�รออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มตล�ดช�พร้อมดื่มและกลุ่ม
ตล�ดน้ำ�ผลไม้ และยังได้ดึงจุดเด่นในแต่ผลิตภัณฑ์ออกม�สื่อส�รให้กับผู้บริโภคเข้�ถึงได้ง�่ยในอน�คต บริษัทฯยังคงไม่หยุดนิ่ง โดยมีแผนใน
ก�รขย�ยขอบเขตของสินค้� ให้มีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้นให้เข�้ถึงกับทุกกลุ่มเป้�หม�ยอย่�งต่อเนื่อง และยังคงพัฒน�กลุ่มสินค้�ใหม่ๆ เพื่อ 
นำ�ออกสู่ตล�ดอย่�งต่อเนื่องโดยเฉพ�ะสินค้�กลุ่มที่ดีต่อสุขภ�พ รวมทั้งก�รสร้�งตล�ดในต่�งประเทศให้เติบโตมีศักยภ�พอย่�งยั่งยืน

3. ช่องทางการจำาหน่าย

 บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจส่วนใหญ่ม�กกว่�ร้อยละ 67.5 ในประเทศไทยโดยแสดงร�ยละเอียดร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รท่ีเก่ียวข้องกันในหม�ยเหตุ 
ประกอบงบก�รเงิน  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจำาหน่ายสินค้าผ่าน 4 ช่องทางหลักๆ คือ

1. ตัวแทนผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้� บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยร�ยหลักของบริษัทฯ คิดเป็น 58.2 % 
ของยอดข�ยปี 2561 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้�ร้�นค้�ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้�นค้�ส่งและร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม (Traditional 
Trade) โดยบริษัทฯ ได้ทำ�สัญญ�ระยะย�วกับตัวแทนผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้� และติดต�มสถิติจำ�นวนร้�นค้�ปลีกสมัยใหม่ที่ตัวแทนผู้จัด
จำ�หน่�ยส�ม�รถเข้�ถึง เพื่อบริห�รคว�มส�ม�รถก�รกระจ�ยสินค้�และบริห�รส่วนลดก�รค้�

2. ตวัแทนผูจ้ดัจำ�หน�่ยสนิค�้  บรษิทั     ไอแอมกรนีท ี    จำ�กดั      คดิเปน็     7.4%   ของยอดข�ยป ี 2561 มุง่เนน้กลุม่ร�้นค�้เครอืข�่ยซ�ปัว๊ ร�้นอ�ห�ร  
ร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) รถเงินสด และคู่ค้�ที่ตัวแทนผู้จัดจำ�หน่�ยร�ยอื่น ไม่ครอบคลุม 

3. ตัวแทนผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้� บริษัท บุญรอดเอเชีย จำ�กัด คิดเป็น 1.9 % ของยอดข�ยปี 2561 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้�ร้�นค้�เครือข่�ย 
ยี่ปั๊ว ร้�นค้�ปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) ร้�นค้�ที่อยู่ในเครือข่�ยของ บริษัท บุญรอดเอเชีย จำ�กัด

4. ส่งออกไปประเทศในกลุ่มประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) เป็นหลัก คิดเป็น 10.4 % ของยอดข�ยปี 2561 เช่น ล�ว กัมพูช� พม่� 
เป็นต้น

  ทั้งนี้ ผู้จัดจำ�หน่�ยในแต่ละร�ยมีอ�ณ�เขตก�รจำ�หน่�ยสินค้�และร้�นในเครือข่�ยหลักที่ไม่ทับซ้อนกัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์
  ผลิตภัณฑ์ของอิชิตัน กรุ๊ป ม�จ�กโรงง�นอิชิตันและก�รว่�จ้�งผู้ผลิตจ�กภ�ยนอก ซึ่งอิชิตันจะว่�จ้�งผู้ผลิตภ�ยนอกเฉพ�ะใน
กรณีที่กำ�ลังก�รผลิตของโรงง�นไม่เพียงพอต่อปริม�ณก�รข�ยที่ค�ดก�รณ์ไว้ หรือกรณีผลิตสินค้�ใหม่ที่บริษัท ฯ ต้องก�รทดลองตล�ด 
สำ�หรับช่วงระยะเวล� 3 ปีที่ผ่�นม� (2559 – 2561) สัดส่วนก�รว่�จ้�งผลิตภ�ยนอก ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 อยู่ที่ 3% 8 % และ 3% 
ต�มลำ�ดับต�มลำ�ดับสำ�หรับปี 2561 มีก�รว่�จ้�งก�รผลิตเฉพ�ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่บ�งสินค้� 
  ในส่วนของก�รสรรห�วัตถุดิบหลักที่สำ�คัญ ซึ่งได้แก่ ใบช� น้ำ�ต�ลฟรุกโตส น้ำ�ต�ลทร�ย และ น้ำ� เพื่อป้อนเข้�สู่โรงง�น บริษัทฯ มี
ม�ตรก�รควบคุมคุณภ�พทุกขั้นตอนก่อนนำ�เข้�สู่กระบวนก�รผลิต ตั้งแต่ก�รเพ�ะปลูก ก�รคัดเลือกวัตถุดิบ และก�รจัดเก็บวัตถุดิบ เพื่อให้
วัตถุดิบที่นำ�ไปใช้ ในกระบวนก�รผลิตมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นระดับสูง นอกจ�กนี้ สำ�หรับก�รว่�จ้�งผลิตสินค้�นั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง Premix 
ไปให้ผู้รับจ้�งผลิตเพื่อปกป้องสูตรก�รผลิต และมีม�ตรก�รตรวจสอบและควบคุมคุณภ�พของวัตถุดิบที่ผู้ผลิตภ�ยนอกใช้ โดยก�รระบุ 
ร�ยชื่อ Supplier ที่มีคุณสมบัติต�มเกณฑ์คู่ค้�ของอิชิตันเอง (Approved Vendor List) และชนิดของวัตถุดิบอย่�งชัดเจน 
อีกทั้งยังมีก�รส่งพนักง�นของ อิชิตัน กรุ๊ป เข้�ไปตรวจสอบร�ยเดือน เพื่อสอบท�นก�รควบคุมคุณภ�พก�รผลิตของ
ผู้ผลิตภ�ยนอกอีกด้วย

การจำาหน่าย
งบรวม งบรวม งบรวม

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ในประเทศ 67.5% 73.0% 98.0%

ต่�งประเทศ 32.5% 27.0% 2.0%

รวม 100% 100%   100%
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การจำาหน่าย
งบรวม งบรวม งบรวม

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ในประเทศ 67.5% 73.0% 98.0%

ต่�งประเทศ 32.5% 27.0% 2.0%

รวม 100% 100%   100%

  ใบชาออร์แกนิค : บริษัทฯ ได้ว�งแผนก�รผลิตและกำ�หนดปริม�ณก�รเพ�ะปลูกใบช�ในแต่ละปีโดยได้มีก�รทำ�สัญญ�โดยเฉลี่ยอ�ยุ 1 ป ี
กับผู้จัดจำ�หน่�ยใบช� ซึ่งเป็นผู้รวบรวมใบช�จ�กช�วไร่เพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ นอกจ�กนี้ยังได้ควบคุมคุณภ�พของใบช�
โดยมีทีมวิจัยพัฒน�ร่วมทำ�หน้�ที่กำ�กับขั้นตอนก�รเพ�ะปลูกที่ปลอดย�ฆ่�แมลงและส�รเคมี หมักใบช� เก็บยอดใบช� อบใบช� เก็บรักษ�ก่อนส่ง 
รวมถึงก�รติดต�มและตรวจสอบถึง กลิ่น รสช�ติ น้ำ�หนัก สีสัน เพื่อควบคุมคุณภ�พของใบช�ให้ได้ต�มม�ตรฐ�นคุณภ�พระดับสูงก่อนนำ�เข�้
สู่กระบวนก�รผลิต ใบช�พร้อมรอผลิตจะถูกเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษ�คุณภ�พของใบช�ให้คงที่ ทั้งนี้ ใบช�เป็นวัตถุดิบที่ปลูกง่�ยใน
บริเวณท�งตอนเหนือของประเทศไทยซึ่งมีอ�ก�ศอบอุ่น-เย็น และยังไม่เคยประสบปัญห�ก�รข�ดแคลน สำ�หรับก�รจัดซื้อใบช�นั้น บริษัทฯ ได้ทำ�
สัญญ�กับคู่ค้�จำ�นวน 2-3 ร�ยเสมอ โดยใบช�ที่ผลิต/จัดห�โดยคู่ค้�แต่ละร�ยเป็นวัตถุดิบที่ส�ม�รถใช้ทดแทนกันได้ ห�กคู่ค้�ร�ยใดไม่ส�ม�รถ
จัดส่งใบช�ให้ได้ก็ส�ม�รถซื้อจ�กคู่ค้�ร�ยอื่นได้ เนื่องจ�กในก�รผลิตเครื่องดื่มช�แต่ละประเภท อ�ทิ เครื่องดื่มช�เขียวหรือช�ดำ� ซึ่งตั้งต้นจ�กใบ
ช�ประเภทเดียวกัน แต่ขึ้นอยู่กับก�รนำ�ใบช�ม�ผ่�นกระบวนก�รผลิต
 น้ำาตาลฟรุกโตส และน้ำาตาลทราย : เป็นวัตถุดิบที่จัดห�ได้ง่�ยในประเทศไทย และไม่มีคว�มแตกต่�งอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญด้�นคุณภ�พใน
กลุ่มผู้ผลิต ทั้งนี้ ร�ค�น้ำ�ต�ลมีคว�มผันผวนบ้�งขึ้นอยู่กับปริม�ณผลผลิตในแต่ละปีและสอดคล้องกับร�ค�ตล�ดโลก อย่�งไรก็ต�ม ต�มแนวท�ง 
เน้นสินค้�เพื่อสุขภ�พในปี2562 ทำ�ให้มีแนวโน้มที่จะใช้ปริม�ณน้ำ�ต�ลลดลง
 น้ำา : จัดห�โดยสวนอุตส�หกรรมโรจนะ ซึ่งผลิตต�มคำ�แนะนำ�ขององค์ก�รอน�มัยโลกปี 2536 และนำ�ม�ผ่�นกระบวนก�ร Reverse 
Osmosis เพื่อนำ�ม�ใช้ ในก�รผลิต
  บรรจุภัณฑ์ : ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชที ฝ� กล่อง และฉล�ก บริษัทฯ มีกระบวนก�รคัดเลือกผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่�งระมัดระวัง โดย
พิจ�รณ�ถึงคว�มน่�เชื่อถือของระบบก�รทำ�ง�นของผู้ผลิตเป็นสำ�คัญ เพื่อให้มั่นใจว่�ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จะส�ม�รถส่งมอบสินค้�ได้ตรงต�ม 
คุณภ�พและเวล�ที่กำ�หนดไว้ และมีก�รสอบท�นและติดต�มคุณสมบัติของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่�งสม่ำ�เสมอ 
  ก๊าซธรรมชาติ : บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญ�ซื้อข�ยก�๊ซธรรมช�ติกับบริษัทในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยสัญญ�มีผลบังคับใช้ถึง วันที่ 31  
สิงห�คม 2561 และส�ม�รถต่ออ�ยุได้โดยแจ้งเป็นล�ยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่� 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญ� นอกจ�กนี้ เพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�ก
ก�รพึ่งพิงผู้ผลิตและเพื่อให้ได้ม�ซึ่งร�ค�ที่สมเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบ�ยที่จะเลือกซื้อวัตถุดิบจ�กคู่ค้�ผู้ผลิตร�ยใหญ่หล�ยร�ย อีกทั้งบริษัทฯ  
ยังมีคว�มสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้จัดจำ�หน่�ยวัตถุดิบ และท่ีผ่�นม�บริษัทฯ ไม่มีก�รส่ังซ้ือวัตถุดิบจ�กผู้จัดจำ�หน่�ยร�ยใดเกินร้อยละ 30 ของยอดซ้ือรวม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  ในปี 2561 ไม่พบผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมอย�่งมีนัยสำ�คัญ
  บริษัทฯและบริษัทย่อย คำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภ�พของพนักง�น และบุคคลอื่นๆ ที่พักอ�ศัยในบริเวณใกล้เคียงโรงง�น  
และให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ธุรกิจให้มั่นคงก้�วหน้�ควบคู่กับคว�มมุ่งม่ันท่ีจะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่�งต่อเนื่องโดยยึดมั่นต่อ 
ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่� จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มจ�กก�ร “ให้” และในคว�มเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนก�รพัฒน�สภ�พแวดล้อม 
ของชมุชนและสังคมเพ่ือคว�มเปน็อยูท่ี่ดีข้ึนด้วยก�รสร�้งก�รจ้�งง�นและสร้�งคว�มหล�กหล�ยในกิจกรรมเชงิเศรษฐกิจ ก�รทำ�ให้เกดิคว�มเข้มแข็ง 
ของหน่วยง�นต่�งๆ ของชุมชน ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคมคือก�รร่วมมือและมีส่วนร่วมระหว่�งบริษัทฯ กับชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบ 
จ�กก�รดำ�เนินง�นหรือกิจกรรมของบริษัทฯ เพ่ือพัฒน�และส่งเสริมคว�มเข้มแข็งตลอดจนฟ้ืนฟูสังคมวัฒนธรรม ธรรมช�ติ ให้กลับม�อุดมสมบูรณ์ 
ทั้งที่เป็นชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ติดกันหรือใกล้เคียงบริษัทฯ หรือหน่วยง�นของบริษัทฯ เสมือนเป็นชุมชนเดียวกัน รวมถึงชุมชนและสังคมที่ตั้ง
อยู่ห่�งไกลออกไป (ร�ยละเอียดเพิ่มเติมใน “ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน”)
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การวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม
  บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ควบคุมคุณภ�พของสินค้�ทุกขั้นตอนตั้งแต่ก�รคัดเลือกผู้ข�ยวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ก�รตรวจสอบระบบ
ก�รทำ�ง�นของผู้ข�ย ก�รประเมินผู้ข�ย และก�รตรวจสอบสินค้�ก่อนก�รรับเข้�กระบวนก�รผลิต ในส่วนของกระบวนก�รผลิตมีก�รตรวจสอบ 
คุณภ�พด้วยโดยใช้ Quality plan ซ่ึงเป็นเคร่ืองมืออ้�งอิงม�ตรฐ�นก�รสุ่มตัวอย่�งต�ม MIL-STD_105E และมีก�รตรวจคุณภ�พสินค้�สำ�เร็จรูป 
ท�งด�้นก�ยภ�พ เคมี ชีวภ�พ ประส�ทสัมผัสต�มม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ ก่อนก�รปล่อยสินค้�ออกจ�กโรงง�น นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้น 
ก�รรักษ�คุณภ�พและพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง โดยจัดทำ�ระบบก�รจัดก�รเชิงบูรณ�ก�รคุณภ�พ-สุขลักษณะ-คว�มปลอดภัยอ�ห�ร ได้แก่ ก�รจัด
ทำ�ระบบ GMP, HACCP, ISO9001:2008, HALAL, ISO14001, ISO17025, ISO50001 และม�ตรฐ�นส�กลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และได้เปิดเผย
โดยละเอียดใน “ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน” ของบริษัทฯ
  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ได้พัฒน�คว�มรู้ที่เกิดจ�กประสบก�รณ์ก�รดำ�เนินง�นและนำ�ม�เผยแพร่ให้แก่บริษัทฯ และหน่วยง�น 
ที่สนใจ โดยมีบริษัทฯ และหน่วยง�นที่สนใจขอเข้�เยี่ยมชมศูนย์ก�รเรียนรู้ “ตันแลนด์” โดยมีแนวคิดปลูกจิตสำ�นึกให้แก่คนในสังคมให้เรียนรู้ถึง 
ก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งพอเพียงและเค�รพธรรมช�ติ ภ�ยใต้แนวคิด กรีนโนเวช่ัน นวัตกรรมจ�กคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ คือผลลัพธ์ 
จ�กก�รประกอบกจิก�รด้วยคว�มรบัผดิชอบตอ่สังคมทีเ่กิดผลสำ�เรจ็อย�่งจริงจังและเกิดก�รเปล่ียนแปลงท�งคว�มคิดก�รผลิต และกระบวนก�ร 
ทำ�ง�นไม่ว่�ก�รเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจ�กก�รปฏิวัติก�รเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด หรือก�รพัฒน�ต่อยอดเป้�หม�ยของนวัตกรรมคือ
ก�รสร้�งสรรค์เชิงบวก เพื่อสร้�งประสิทธิภ�พและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและขณะเดียวกันก็สร้�งมูลค่�เพิ่มแก่กิจก�รและผู้เกี่ยวข้องในระยะย�ว 
นวัตกรรมที่มุ่งเน้นก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�มคิดใหม่ๆ ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมย่อมนำ�ไปสู่คว�มเจริญเติบโตที่ก้�วหน้�และคว�มส�ม�รถ 
ในก�รแข่งขันท่ีเพ่ิมข้ึนอย่�งต่อเน่ืองและคว�มย่ังยืนของกิจก�รเศรษฐกิจสังคมและคุณภ�พชีวิตรวมท้ังก�รฟ้ืนฟูและพัฒน�ส่ิงแวดล้อมเช่น 
ก�รปรับปรุงผลิตภ�พในก�รผลิตที่เกิดมูลค่�เพิ่มคว�มรับผิดชอบต่อสังคมในมิติของนวัตกรรมนั้นคือก�รที่นวัตกรรมของบริษัทฯ ที่นอกจ�ก
จะเป็นผลลัพธ์อันเกิดจ�กก�ร ประกอบกิจก�รด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมอย�่งจริงจังแล้ว ยังส�ม�รถสร�้งคว�มก�้วหน�้เชิงเศรษฐกิจ
สร้�งสุขภ�วะอย�่งเป็นระบบแก่สังคม  มีก�รคำ�นึงถึงก�รสร้�งคุณค่�และมูลค่�ที่สมดุล รวมถึงพิจ�รณ�คว�มต้องก�รของบริษัทฯ ควบคู่กับ
สังคมที่กล�ยเป็นก�รสร�้งกระบวนก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นนวัตกรรมอีกด้วย เช่น นวัตกรรมก�รผลิตเครื่องดื่ม
ที่ดีต่อสุขภ�พผู้บริโภค โดยลดสัดส่วนคว�มหว�นแต่ยังคงรสช�ติและคุณภ�พที่ดีต่อผู้บริโภค เช่นกลุ่มเครื่องดื่มช�สมุนไพร “ เย็น เย็น” ทุกรสช�ติ 

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ และ โครงการในอนาคต
  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัทฯ) มีเป้�หม�ยที่จะเป็นผู้นำ�ธุรกิจเครื่องดื่มคุณภ�พและนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับ
สังคมที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จะมุ่งเน้นก�รพัฒน�คุณภ�พผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่�งต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคว�มหล�กหล�ยและรองรับ 
คว�มต้องก�รของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น รวมถึงก�รพัฒน�โอก�สท�งธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ 
โดยเฉพ�ะประเทศกลุ่ม CLMV ต่อไป โดยบริษัทฯ ค�ดว่�จะพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉลี่ยปีละ 2-3 กลุ่มสินค้� นอกจ�กนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้น 
ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของกระบวนก�รทำ�ง�นโดยจะนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้�ม�สนับสนุนกระบวนก�รผลิตเพื่อประหยัดเวล�และเพิ่ม
ประสิทธิภ�พควบคู่ไปกับก�รดำ�เนินก�รด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการในอนาคต
  บริษัทฯตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภ�พและนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมท่ีดีโดยตั้งเป้�หม�ยให้ได้
ผลตอบแทนสูงเพื่อสร�้งผลตอบแทนระยะย�วที่เหม�ะสมแก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสังคม โดยบริษัทฯมีก�รกำ�หนดโครงก�รต�่งๆ ที่จะส่งเสริม
ก�รดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐ�นของคว�มยั่งยืน เช่น

เศรษฐกิจ
การตลาด

• ก�รพัฒน�ค้นคว้�สินค้�ใหม่ที่ม�พร้อมนวัตกรรมทั้ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว และ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำ�หรับตล�ดใหม่ 
• เพิ่มยอดข�ยและส่วนแบ่งตล�ดและช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยทั้งในประเทศและต่�งประเทศโดยเฉพ�ะประเทศในกลุ่ม CLMV 
• เสริมสร้�งกำ�ไรให้เติบโตอย่�งยั่งยืน โดยมุ่งเน้นก�รพัฒน�ง�นและควบคุมค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
• ก�รบริห�รต้นทุนที่มีประสิทธิภ�พเพื่อให้นำ�ม�ซึ่งร�ค�ข�ยปลีกที่แข่งขันได้
• ก�รนำ�เสนอกิจกรรมท�งก�รตล�ดที่แปลกใหม่และโดนใจผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นยอดข�ย 
• ก�รดำ�เนินธุรกิจรับจ้�งผลิตOEM (Original Equipment Manufacturing)
• ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มดำ�เนินก�รเดินส�ยก�รผลิตเครื่องจักรตัวใหม่ ที่ส�ม�รถใส่ชิ้นเนื้อขน�ดใหญ่ 
  ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถผลิตเครื่องดื่มที่มีคว�มหล�กหล�ยและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ไม่จำ�กัด
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การวิจัยและพัฒนา
  บริษัทฯให้คว�มสำ�คัญกับง�นวิจัยและพัฒน�เพื่อให้เครื่องดื่มรสช�ติใหม่พร้อมด้วยคุณภ�พออกสู่ตล�ดทั้งในประเทศและต่�งประเทศ 
โดยมี หน่วยง�น Research and Development (R&D) ของบริษัทฯเองเช่นในปี 2561 เพื่อตอบรับนโยบ�ยสุขภ�พเพื่อผู้บริโภคของรัฐบ�ล
เรื่องปริม�ณคว�มหว�นในเครื่องดื่มโดยบริษัทฯก็มีวิสัยทัศน์ในก�รผลิตเครื่องดื่มที่ดีมีคุณภ�พจึงได้คิดค้นวิธีก�รปรับสูตรเครื่องดื่มเรื่อง
คว�มหว�นและได้ค้นพบนวัตกรรมเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภ�พผู้บริโภคที่มีคว�มหว�นลดลงโดยยังคงรสช�ติและประโยชน์เหมือนเดิมเช่นเครื่อง
ดื่มกลุ่มสมุนไพร “เย็น เย็น” ทุกรสช�ติ และอิชิตันหล�ยรสช�ติ พร้อมแต่งตั้ง “คณะทำ�ง�นก�รจัดก�รนวัตกรรม” เพื่อก�รพัฒน� ให้เกิด
ง�นนวัตกรรมด้�นต่�งๆ เช่น ก�รสร้�งผลิตภัณฑ์ใหม่  ก�รข�ยและก�รตล�ดใหม่ กระบวนก�รผลิต เป็นต้น

สังคม
บุคลากร
  บริษัทฯ ถือว่�พนักง�นของบริษัทฯ เป็นทรัพย�กรท่ีมีค่�อย่�งย่ิง จึงให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รและก�รพัฒน�บุคล�กร อย่�งต่อเน่ือง  
เพ่ือให้คงไว้ซ่ึงบุคล�กรท่ีมีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ อันจะเป็นพ้ืนฐ�นของศักยภ�พก�รแข่งขันของบริษัทฯตลอดจนก�รรับฟังคว�มคิดเห็น 
และคำ�แนะนำ�ของพนักง�นผ่�นก�รสำ�รวจคว�มผูกพันของพนักง�นประจำ�ปี เพ่ือก�รพัฒน�และปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�น สวัสดิก�ร เพ่ือให้พนักง�น 
มีคว�มผูกพัน และภ�คภูมิใจในองค์กรอย่�งย่ังยืน จำ�นวนพนักง�นท้ังหมด ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2561 บริษัทฯ มีพนักง�นท้ังส้ินจำ�นวน 346 คน 
ต�มลำ�ดับ  โดยเป็นพนักง�นประจำ�ท้ังหมด

• ก�รพัฒน�อ�ชีพของพนักง�น ได้กำ�หนดเส้นท�งคว�มก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพเพ่ือให้พนักง�นรับรู้ว่�ตนเองส�ม�รถ เล่ือนตำ�แหน่ง หรือ 
ส�ม�รถโอนย้�ยหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนง�นไปยังหน่วยง�นอื่นๆ บนพื้นฐ�นของคว�มรู้ คว�มส�ม�รถและคว�มเหม�ะสมรวมทั้ง
กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รเลื่อนตำ�แหน่ง/ปรับระดับตำ�แหน่งไว้อย่�งชัดเจนต�มKPI (Key Performance Indicator)

• ก�รฝึกอบรมและพัฒน�พนักง�นจะมุ่งเน้นก�รฝึกอบรมภ�ยในต�มแผนก�รฝึกอบรมท่ีครอบคลุมท้ังด้�นก�รพัฒน�คว�มรู้  
คว�มส�ม�รถ ก�รพัฒน�ทัศนคติ และก�รพัฒน�ทักษะก�รปฏิบัติง�น ซ่ึงใช้ท้ังก�รฝึกอบรมภ�ยในและภ�ยนอกโดยให้โอก�สอย่�งท่ัวถึง 
และสม่ำ�เสมอ และเหม�ะสมกับพนักง�นแต่ละตำ�แหน่งเพื่อพัฒน�คว�มรู้และศักยภ�พในก�รทำ�ง�นของพนักง�น

กิจกรรมเพื่อสังคม
• บริษัทฯ จัดโครงก�ร “อิชิตัน เอ็กซ์พีเรียนซ์ อะค�เดมี่” (ICHITAN Experience Academy) รวบรวมสุดยอดคว�มรู้ 7 หลักสูตร

ครอบคลุมคว�มรู้ด้�นก�รผลิตเครื่องดื่มที่ทันสมัยซึ่งสอนโดย 7 ผู้บริห�รที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในแต่ละส�ยธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ
เตรียมคว�มพร้อมนิสิตและนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี ชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปี3 กำ�ลังขึ้นปี 4 ส�ข�ที่เกี่ยวข้องในแต่ละคอร์สเท่�นั้น 
ไม่รับบุคคลทั่วไปส�ยง�นที่เกี่ยวข้องเข้�สู่ธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทยผ่�นก�รฝึกกับเทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งใน
ภูมิภ�ค
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• บริษัทฯให้ก�รสนับสนุนโครงก�รประกวดแผนก�รตล�ด J-MAT Award เป็นโครงก�รที่สม�คมก�รตล�ดแห่งประเทศไทยได้ริเริ่มขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษ�ได้นำ�คว�มรู้ท่ีได้ศึกษ�ในห้องเรียนม�ลองปรับใช้กับโจทย์และสถ�นก�รณ์ท�งก�รตล�ดจริง เป็นก�รฝึกคิด 
วิเคร�ะห์ และประมวลผลเพื่อนำ�เสนออย่�งสร้�งสรรค์ พร้อมฝึกก�รทำ�ง�นร่วมกันเป็นทีมก่อนที่จะออกสู่สน�มก�รทำ�ง�นจริง 
โดยมีผู้ ให้คว�มสนใจสมัครเข้�ร่วมประกวดเป็นจำ�นวน 455 ทีม จ�กสถ�บันก�รศึกษ�ทั่วประเทศ

• โครงก�ร “ช�คืนต้น” จัดขึ้นโดยบริษัทฯตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตของชุมชนเกษตรกร ผู้ปลูกช� 
ในพื้นที่ดอยพญ�ไพร อำ�เภอแม่ฟ้�หลวง จังหวัดเชียงร�ย   ซึ่งเป็นแหล่งปลูกช�ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตใบช�ร�ยหลัก 
ของอิชิตัน สำ�หรับโครงก�รช�คืนต้นปีนี้ อิชิตันมุ่งเน้นให้คว�มรู้ด้�นเกษตรออร์แกนิค โดยใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติที่ห�ได้ ในท้องที่ 
ม�ผ่�นกระบวนก�รเกษตรผสมผส�น ช่วยดูแลรักษ�ต้นช�ให้เติบโตอย�่งปลอดส�รพิษ พร้อมสร้�งองค์คว�มรู้ ให้ชุมชนรู้จักก�รสร้�ง 
มูลค่�เพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภ�ยใต้ชื่อ “อ�ข่�คิด”

สิ่งแวดล้อม
  บริษัทฯได้สนองนโยบ�ยอุตส�หกรรมสีเขียว ติดตั้งระบบพลังง�นไฟฟ้�จ�กแสงอ�ทิตย์ (Solar Roof) สร้�งพลังง�นสะอ�ดทดแทน  
ในระบบก�รผลิตของโรงง�น อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ ต�มแนวคิด ลด ทดแทน บำ�บัด และนำ�พลังง�นกลับม�ใช้ ใหม่ โดยในปี 2560 บริษัทฯ 
ได้รับ 2 ร�งวัลคุณภ�พด้�นสิ่งแวดล้อม อุตส�หกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green Industry Level 4) และ โครงก�รลดก๊�ซเรือนกระจก 
ภ�คสมัครใจต�มม�ตรฐ�นของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER) โรงง�น อิชิตัน กรีน แฟคทอรี ของบริษัทฯ 
มีพื้นที่รวม 76 ไร่ เป็นพื้นที่ผลิตกว่� 30,000 ตรม.ประกอบด้วย  7 ส�ยก�รผลิตเครื่องดื่มแบบขวด และ 2 ส�ยก�รผลิตแบบกล่องมีกำ�ลัง 
ก�รผลิตสูงสุด 1,500 ล้�นขวด และ 200 ล้�นกล่องต่อปี ก�รติดตั้งแผ่นโซล�ร์ รูฟ ขน�ด 2,544 กิโลวัตต์ (kWp) บนพื้นที่ของหลังค� 
โรงง�น ขน�ด 25,000 ตรม. ส�ม�รถผลิตพลังง�นไฟฟ้�ที่ใช้ ในก�รผลิตเครื่องดื่มของอิชิตัน ทดแทนได้ถึงปีละ 3,354 เมกะวัตต์ต่อปี   
ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรย�ก�ศได้ถึง 747 ตันต่อปีและส�ม�รถลดค่�ใช้จ่�ยด้�นพลังง�นไฟฟ้�ได้ถึง 
14.4 ล้�นบ�ทต่อปี บริษัทฯ ตั้งใจที่จะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ทุกขวดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก�รลงทุนด้�นสิ่งแวดล้อมจึงเป็น
สิ่งจำ�เป็นสำ�หรับภ�คธุรกิจที่ต้องมีก�รดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพร�ะโลกกำ�ลัง
เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อเร�ทุกคนม�กขึ้น 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 
 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัทฯ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมก�ร จำ�นวน 4 ท่�น 
โดยได้รับก�รแต่งตั้งจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุน�ยน 2556 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ประกอบด้วย
 
 1. น�งอิง ภ�สกรนที                                     ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธน�กรณ์          กรรมก�รอิสระ/กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 3. น�ยวิโรจน์  สุภ�สูรย์                         กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 4. น�ยธนพันธุ์   คงนันทะ                         กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงได้ปฏิบัติหน้�ท่ีต�มได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท ท่ีกำ�หนดบทบ�ท หน้�ท่ี ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�ร 
บริห�รคว�มเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต�มม�ตรฐ�นส�กล COSO ERM 2017 และม�ตรฐ�นส�กลระบบ ISO 9001 และ 
ISO 14001 ในปี 2561 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงได้มีก�รประชุมเพ่ือปฏิบัติหน้�ท่ีต�มท่ีได้รับมอบหม�ยดังกล่�ว ท้ังส้ิน 4 คร้ัง โดยสรุปได้ดังน้ี

• พิจ�รณ�ปัจจัยคว�มเสี่ยงที่มีผลต่อก�รบรรลุเป้�หม�ยเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงอย่�งละเอียดรอบคอบทั้ง         
คว�มเสี่ยงจ�กภ�ยนอกและคว�มเสี่ยงจ�กภ�ยในให้ครอบคลุมทุกมิติพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นก�รป้องกัน

• กำ�หนดและทบทวนกรอบก�รบริห�รคว�มเส่ียงท่ัวองค์กรให้มีคว�มเหม�ะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และ ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ 
ต�มสถ�นก�รณ์

• ติดต�ม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อก�รดำ�เนินง�น ของบริษัทฯ เป็นระยะเพื่อให้มั่นใจได้ว่�ฝ่�ยบริห�รได้บริห�รง�นโดยพิจ�รณ� 
ให้อยู่ภ�ยใต้ระดับคว�มเส่ียงท่ียอมรับได้เป็นสำ�คัญ พร้อมแนวท�งในก�รกำ�หนดม�ตรก�รควบคุมหรือบรรเท�คว�มเส่ียง ท่ีอ�จเกิดข้ึนได้ 
อย่�งทันท่วงที

• พิจ�รณ�ให้ข้อคิดเห็นและคว�มเห็นชอบต่อก�รจัดทำ�คว�มเสี่ยงองค์กร ประจำ�ปี 2561 โดยกำ�หนดให้สอดคล้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจ 
 แผนกลยุทธ์ และเป้�หม�ยของบริษัทฯ
• พิจ�รณ�ให้มีก�รฝึกอบรมเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเพื่อเพิ่มทักษะในก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงแก่ กรรมก�ร ผู้บริห�รและ พนักง�นที่

เกี่ยวข้อง
• ร�ยง�นผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมก�รบริษัทรับทร�บอย่�งน้อยปีละ 4 ครั้ง

น�งอิง      ภ�สกรนที
ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
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 ปัจจัยและการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมก�รบริษัทและฝ่�ยบริห�รของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด 
(มห�ชน) (บริษัทฯ ) ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รบริห�รคว�มเส่ียง 
ในก�รดำ�เนินธุรกิจในทุกกระบวนก�รระบบห่วงโซ่อุปท�นของบริษัทฯ  
ท่ีอ�จจะได้รับผลกระทบจ�กปัจจัยท่ีมีก�รเปล่ียนแปลง ท้ังภ�ยในและภ�ยนอก 
องค์กรโดยก�รบริห�รคว�มเส่ียงเป็นส่ิงสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ 
เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้�หม�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล รวมท้ัง 
เป็นก�รเพ่ิมศักยภ�พในก�รแข่งขัน ป้องกัน และลดผลกระทบท่ีอ�จจะเกิดข้ึน 
โดยใช้คว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นโอก�ส (Risk Appetite) เพื่อก�รพัฒน� 
และก�รเติบโตอย่�งย่ังยืนของบริษัทฯ บนหลักก�ร ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี  
(Corporate Governance Code) และประยุกต์ใช้ 5 องค์ประกอบ 
20 หลักก�รของกรอบแนวท�ง COSO-ERM 2017 : Enterprise Risk  
Management (Integrating with Strategy and Performance) นำ�ไป 
ปฏิบัติทั ่วทั ้งองค์กร โดยจัดให้มีโครงสร้�งก�รบริห�รคว�มเสี ่ยง มี  
3 ระดับ ดังนี้ 
 • ระดับคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่ได้รับมอบหม�ยจ�ก 
คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มเห็นชอบ ติดต�ม และปรับปรุงแผนบริห�ร 
คว�มเส่ียงอย่�งต่อเน่ืองเพ่ือให้สอดคล้องกับสภ�พธุรกิจในปัจจุบัน 
และอน�คต รวมถึงก�รให้คว�มเห็น เสนอแนะให้สอดคล้องกับเป้�หม�ย 
และกลยุทธ์ของธุรกิจ (Top Down)  
 • ระดับผู้บริห�รระดับสูง ให้คำ�แนะนำ� กำ�กับดูแล และติดต�มก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงอย�่งต่อเนื่อง และร�ยง�น เสนอผลต่อ คณะกรรมก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส 
 • ระดับหน่วยง�น เป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบด้�นคว�มเส่ียงในระดับฝ่�ย 
บ่งชี้ ประเมิน ทำ�แผน ดำ�เนินก�ร  ร�ยง�น เสนอผลต่อผู้บริห�รระดับสูง 
เป็นประจำ�ทุกเดือน 
  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงทำ�หน้�ท่ีพิจ�รณ�และติดต�ม
นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเส่ียงให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยและกลยุทธ์ของ
องค์กรโดยมอบหม�ยให้ฝ่�ยบริห�รนำ�กระบวนก�รบริห�รคว�มเส่ียง
ขององค์กรที่ได้รับคว�มเห็นชอบ/อนุมัติไปปฏิบัติ เช่น ก�รจัดทำ�คู่มือ                    
ก�รบริห�รคว�มเส่ียง ก�รจัดทำ�แผนบริห�รคว�มเส่ียงเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ 
และเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�น ก�รติดต�มผลก�รบริห�รคว�มเส่ียงประจำ�ปี 
เป็นต้น เพื่อเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น และมีก�รติดต�ม ประเมินผล 
ทบทวนประเด็นคว�มเส่ียงสำ�คัญและแผนรองรับที่เหม�ะสมเพียงพอ 
ให้สอดคล้องกับทุกสถ�นก�รณ์ โดยปัจจัยคว�มเส่ียงท่ีอ�จมีผลต่อก�รบรรลุ 
เป�้หม�ยอย�่งมีนัยสำ�คัญแบ่งเป็น 4 ด้�นสรุปได้ดังนี ้
 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 • ความเส่ียงจากการท่ีแบรนด์ของอิชิตันผูกติดกับคุณตัน ภาสกรนที
ก�รผูกติดแบรนด์อิชิตันเข�้กับ คุณตัน ภ�สกรนที ซึ่งเป็นบุคคลมีชื่อเสียง 
ในประเทศไทย เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของก�รสร้�งแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ�และ
เป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคที่ได้ผลและมีประสิทธิภ�พ อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ  
ได้ตระหนักถึงคว�มเสี่ยงนี้เป็นอย่�งดีและ ได้มีก�รว�งแผนดำ�เนินก�รเพื่อ 
ส่งเสริมให้แบรนด์ของอิชิตันให้มีคว�มเข้มแข็งอย่�งย่ังยืนผ่�นก�รพัฒน� 
ผลิตภัณฑ์และก�รส่งเสริมก�รตล�ดท่ีแสดงถึงก�รมุ่งเน้นให้คว�มสำ�คัญ 
กับก�รผลิตสินค้�ที่คำ�นึงสุขภ�พผู้บริโภค คว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และ ก�รออกสินค้�ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้� 
กลุ่มเป้�หม�ยโดยไม่เน้นผูกติดแบรนด์กับบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งท�งฝ่�ย 
ก�รตล�ดของบริษัทฯ ก็ได้ดำ�เนินก�รลดก�รเชื่อมโยงภ�พคุณตันต่อ 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยพย�ย�มลดก�รให้คุณตันแสดงในโฆษณ�ใหม่ๆ 
ของบริษัทฯ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีต้องก�รส่ือส�รให้รับรู้ว่�เป็นสินค้�จ�ก 
บริษัทฯ ของคุณตัน 
 • ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน   
เน่ืองจ�กธุรกิจเครื่องด่ืมเป็นธุรกิจที่เหม�ะสมกับสภ�พภูมิอ�ก�ศของ
ประเทศไทยและมีผู้ประกอบก�รธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยเครื่องด่ืมจำ�นวน
ม�กในอุตส�หกรรมนี้ซึ่งอ�จก่อให้เกิดภ�วะก�รแข่งขันท่ีค่อนข้�งรุนแรง
และส่งผลกระทบต่อร�ยได้และยอดข�ย อย่�งไรก็ต�มบริษัทฯ  มีนโยบ�ย 
ในก�รกำ�หนดร�ค�ที่เหม�ะสมและไม่เน้นก�รตัดร�ค� โดยจะเน้นก�รเป็น
ผู้นำ�ในด�้นนวัตกรรมคุณภ�พผลิตภัณฑ์ และก�รตล�ดรูปแบบใหม่ๆ 
รวมถึงก�รจัดกิจกรรมก�รตล�ด ก�รโฆษณ�และประช�สัมพันธ์อย่�ง 
ต่อเนื่อง  สำ�หรับสินค้�ในกลุ่มช�เขียวพร้อมดื่ม ก�รสร้�งคว�มแตกต�่ง 
ในผลิตภัณฑ์ในด�้น รสช�ติ คุณภ�พ และ บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่สำ�คัญ 
ซึ่งบริษัทฯ ก็มีแผนกลยุทธ์ในก�รสรรห�แหล่งวัตถุดิบคุณภ�พและระบบ 
ก�รผลิตระดับม�ตรฐ�นส�กลในร�ค�ที่เหม�ะสมต่อผู้บริโภคและแข่งขัน 
ได้ในธุรกิจเคร่ืองด่ืม       เช่น        ช�เขียวพร้อมด่ืมพรีเม่ียมภ�ยใต้ตร�สินค้� “ชิซึโอกะ”  
เคร่ืองด่ืมช�ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้�วภ�ยใต้ตร�สินค้� “ชิว ชิว” เคร่ืองด่ืม 
สมุนไพรภ�ยใต้ตร�สินค้� “เย็นเย็น”  และเคร่ืองด่ืมกลุ่มสุขภ�พท่ีได้สัญลักษณ์ 
“โลโก้ท�งเลือกเพ่ือสุขภ�พ” เป็นต้น  

 • ความเสี่ยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องทำ�อย่�งต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�ร 
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวล� บริษัทฯ จึงอ�จมีคว�มเสี่ยงจ�ก
ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องแข่งขันกับเวล�และก�รบริห�รต้นทุนให้ 
ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รท่ีแท้จริงของผู้บริโภค และส�ม�รถแข่งขัน 
ได้ในตล�ด โดยได้แต่งต้ังคณะทำ�ง�น (Stage Gate) เพ่ือพิจ�รณ�กล่ันกรอง 
ทบทวนผลิตภัณฑ์ใหม่ และให้คว�มเห็นทีมง�นพัฒน�สินค�้ใหม่ (New 
Product Development) ตั้งแต่ขั้นแนวคิด จนถึงก�รพัฒน� ทดสอบและ 
นำ�ออกสู่ตล�ด รวมท้ังกำ�หนดเป็นแนวท�งปฏิบัติว่�      ทุกคร้ังก่อนก�รเปิดตัว 
หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทฯ จะทำ�ก�รสำ�รวจพฤติกรรมและคว�มต้องก�ร 
ของผู้บริโภคโดยสถ�บันวิจัยด้�นก�รตล�ดรวมถึงทำ�ก�รทดสอบคุณภ�พ 
ก�รผลิต ก�รออกแบบบรรจุภัณฑ์ ก�รทดสอบรสช�ติ พร้อมวิเคร�ะห ์
อัตร�ผลตอบแทนจ�กก�รผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ใหม่ในเชิงพ�ณิชย์ 
ในระดับท่ีควบคมุได้ โดยบรษัิทฯ มกี�รจัดตัง้ ฝ�่ยวจัิยและพัฒน�   (Research  
and Development) ท่ีมีก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์สินค้�อย่�งสม่ำ�เสมอภ�ยใต้ 
ก�รบริห�รงบประม�ณ ท่ีมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลเพ่ือให้ ผู้บริโภค และ 
ลูกค้�มั่นใจได้ว่�ก�รออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะประสบคว�มสำ�เร็จในตล�ด 
ผู้บริโภคกลุ่มเป้�หม�ย
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 • การพึ่งพิงผู้จัดจำาหน่ายสินค้าหลัก
บริษัทฯ  กระจ�ยสินค�้ไปสู่กลุม่ลูกค�้ร�้นค้�ปลีกสมัยใหม ่ (Modern Trade)  
ร้�นค้�ส่งและร้�นค้�ปลีกด้ังเดิม (Traditional Trade) ผ่�นตัวแทนผู้จัดจำ�หน่�ย 
สินค้�หลัก 3 ร�ย โดยสัญญ�จัดจำ�หน�่ยมีอ�ยุ 3-5 ปี ได้แก่ บริษัท  
ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท ไอแอมกรีนที จำ�กัด และ บริษัท 
บุญรอดเอเชีย จำ�กัด ด้วยสัดส่วนก�รกระจ�ยสินค้�คิดเป็นร้อยละ 58.2    
ร้อยละ 7.40 และ ร้อยละ 1.9 (ของยอดข�ยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันว�คม 2561 ต�มลำ�ดับ) และมียอดส่งออกคิดเป็นร้อยละ 10.4 
(ของยอดข�ยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561)   ซึ่งบริษัทฯ จึงอ�จม ี
คว�มเส่ียงในก�รพ่ึงพิงผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้�หลักดังกล่�ว โดยก�รมีผู้จัดจำ�หน่�ย 
สินค�้หลัก 3 ร�ย ถือเป็นแนวท�งก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ  
ต�มข้อตกลงท่ีได้กำ�หนดไว้ในสัญญ�ก�รจัดจำ�หน่�ยกับท�งผู้จัดจำ�หน่�ย 
สินค้�หลักคือ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด ที่ให้บริษัทฯ  
ส�ม�รถเพ่ิมผูจั้ดจำ�หน่�ยได้อกี     2       ร�ยดังกล่�วข้�งตน้เพ่ือเป็นก�รบรหิ�ร 
คว�มเส่ียง อย่�งไรก็ต�มจ�กคว�มสัมพันธ์อันดีปีท่ีผ่�นม�กับผู้จัดจำ�หน่�ย 
สินค้�หลัก       3          ร�ยข้�งต้น และก�รปฏิบัติต�มเง่ือนไขในสัญญ�อย่�งเคร่งครัด 
บริษัทฯ ม่ันใจได้ว่�ผู้จัดจำ�หน่�ยหลักดังกล่�วจะต่ออ�ยุสัญญ�จัดจำ�หน่�ย 
สินค้�ให้บริษัทฯ ต่อไป

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
 • ความเสี่ยงทางด้านแรงงานและกระบวนการผลิต 
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561  พนักง�นของบริษัทฯ มีจำ�นวน 346 คนเพื่อ 
ป้องกันคว�มเส่ียงท่ีเกิดในระบบก�รผลิตและคุณภ�พของสินค้�บริษัทฯ จึงได้ 
ลงทุนในเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ“Auto Warehouse”ที่ “โรงง�นอิชิตัน”  
ซึ่งเป็นโรงง�นแห่งแรกในประเทศไทยท่ีมีก�รดำ�เนินก�รผลิตแบบอัตโนมัติ
ตั้งแต่ต้นส�ยก�รผลิตไปจนถึงสต็อกเก็บสินค้�โดยส�ม�รถเดินเครื่อง
ติดต่อกันได้ถึง 120 ชั่วโมงลดปัญห�ก�รผิดพล�ดในก�รผลิตลดปัญห�
ก�รข�ดแคลนแรงง�นและเพ่ิมประสิทธิภ�พให้กับตัวสินค้�ได้ครอบคลุม
ทุกด้�น ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำ�ลังก�รผลิต 1,500 ล�้นขวด และ 200 
ล้�นกล่องต่อปี ด้วยนวัตกรรมบรรจุเย็นแบบปลอดเช้ือ (Cold Aseptic Filling  
Technology) เป็นเทคโนโลยีระดับม�ตรฐ�นส�กลในอุตส�หกรรมเคร่ืองด่ืม  
พร้อมท้ังก�รนำ�ระบบก�รบำ�รุงรักษ�แบบทวีผล (TPM) ม�ใช้เพ่ือให้ส�ม�รถ 
เพ่ิมประสิทธิภ�พและประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักรให้อยู่ในระดับท่ีสูงข้ึน
สร้�งขีดคว�มส�ม�รถในระดับท่ีม่ันใจว่�ส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�ร 
ผลิตสินค้�ได้อย่�งต่อเน่ือง โดยข้อมูลข้�งต้นทำ�ให้บริษัทฯ ส�ม�รถควบคุม 
และจัดก�รคว�มเสี่ยง ด�้นแรงง�นและคว�มพร้อมใช้ง�นของเครื่องจักร
ระบบอัตโนมัติ“Auto Warehouse”ได้ในระดับที่ไม่เป็นส�ระสำ�คัญ

 • ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการบริโภค
เน่ืองจ�กคว�มปลอดภัยในก�รบริโภคเป็นหน่ึงในปัจจัยสำ�คัญ คว�มผิดพล�ด 
เพียงเล็กน้อยอ�จส่งผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อคว�มน่�เชื่อถือของ 
ผลิตภัณฑ์ท้ังหมด ดังน้ัน บริษัทฯ  จึงให้คว�มสำ�คัญในก�รคัดเลือกวัตถุดิบ 
และพิถีพิถันในทุกข้ันตอนก�รผลิต เพ่ือให้ผู้บริโภคม่ันใจได้ว่�ผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัทฯ  มีคุณภ�พสูงและได้ม�ตรฐ�นส�กล เช่น GMP, HACCP, ISO9001:2008, 
HALAL, ISO14001, ISO17025, ISO50001, FSFC22000 เป็นต้น 
ในกระบวนก�รผลิตทุกชุดจะมีก�รเก็บตัวอย่�งต�มม�ตรฐ�นไว้เพ่ือตรวจสอบ 
เชื้ออย่�งน้อย 7 วัน ก่อนที่จะจำ�หน่�ยออกไปและเก็บป้องกันไว้สำ�หรับ 
ก�รอ้�งอิง โดยในสินค�้ 1 ชุดจะผลิตออกม�เป็นจำ�นวนม�กถ�้ห�กมี 
ก�รติดเช้ือจะต้องติดเช้ือท้ังชุด ดังน้ัน ก่อนท่ีจะส่งออกไปจำ�หน่�ยท�งแผนก 
ประกันคุณภ�พ (QA) จะนำ�ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบในห้องแล็บ  ( Laboratory)  
ซึ่งเป็นก�รป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นคว�มปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์ และใน 
ท�งปฏิบัติเครื่องจักรของบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นระบบปิดทั้ง 
กระบวนก�รท่ีผ่�นม�ยังไม่เคยปร�กฏเร่ืองคว�มไม่ปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศซึ่งเกิดจ�ก 
แผนธุรกิจท่ีมีก�รขย�ยตล�ดส่งออกไปต่�งประเทศม�กข้ึนในรูปแบบก�รซ้ือ 
สินค้�และก�รข�ยสินค้�เป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศ อย่�งไรก็ต�มบริษัทฯ  
ได้บริห�รคว�มเส่ียงโดยก�รเจรจ�กับคู่ค้�รับชำ�ระเป็นเงินสกุลเงินบ�ท
เป็นส่วนใหญ่ พร้อมนำ�เครื่องมือท�งก�รเงิน (Financial Instrument)
ต่�งๆ ม�รองรับไว้เช่น Fx Forward  อย่�งไรก็ต�ม ณ วันท่ี 31ธันว�คม 2561 
บริษัทฯ ไม่มีคว�มเสี่ยงจ�กเงินตร�ต่�งประเทศที่เป็นส�ระสำ�คัญ
 • ความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบหลักที่สำ�คัญ ได้แก่ ใบช�ออร์แกนิคซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประม�ณ
ร้อยละ 30 ของต้นทุนก�รผลิต สภ�พภูมิอ�ก�ศอันไม่แน่นอน  ในปัจจุบัน 
อ�จส่งผลกระทบต่อปริม�ณผลผลิตช�และอ�จก่อให้เกิดภ�วะก�รข�ดแคลน 
ซึ่งอ�จส่งผลให้ร�ค�วัตถุดิบมีคว�มผันผวน บริษัทฯ  จึงได้มีก�รว�งแผน 
ก�รจัดก�รล่วงหน้� โดยฝ่�ยจัดซ้ือได้มีก�รทำ�สัญญ�ส่ังซ้ือสินค้�กับผู้จำ�หน่�ย 
วัตถุดิบหลักไว้ล่วงหน้�เป็นระยะเวล� 1 ปี หรือม�กกว่� เพ่ือให้ได้ม�ซ่ึงวัตถุดิบ 
ท่ีมีคุณภ�พตรงต�มข้อกำ�หนดของบริษัทฯ  ในปริม�ณท่ีเพียงพอกับแผน 
ก�รผลิตใน ร�ค�ท่ีเหม�ะสมและได้มีก�รว�งแผนจัดห�วัตถุดิบจ�กหล�ยแหล่ง 
เพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพิงคู่ค้�ร�ยใดร�ยหนึ่งโดยบริษัทฯ ได้ทำ� 
สัญญ�กับผู้จำ�หน่�ยจำ�นวน 2-3 ร�ยเสมอ โดยใบช�ที่จัดห�โดยคู่ค�้ 
แตล่ะร�ยเป็นวตัถดิุบท่ีส�ม�รถใช้ทดแทนกนัได้ห�กคู่ค้�ร�ยใด   ไม่ส�ม�รถ 
จัดส่งใบช�ให้ได้ก็ส�ม�รถซื้อจ�กคู่ค้�ร�ยอื่นได้เน่ืองจ�กในก�รผลิต
เครื่องดื่มช�แต่ละประเภทอ�ทิ เครื่องดื่มช�เขียวหรือช�ดำ� ซึ่งตั้งต้นจ�ก
ใบช�ประเภทเดียวกันแต่ข้ึนอยู่กับก�รนำ�ใบช�ม�ผ่�นกระบวนก�รผลิต 
หมัก บ่ม และ เติมรสช�ติ ที่แตกต�่งกันออกไปดังนั้นจึงส�ม�รถมั่นใจได้
ว่�บริษัทฯ มีก�รบริห�รจัดก�รที่ดีและเพียงพอ
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   4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  
(Compliance Risks)
 • ความเสี่ยงกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ50
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 กลุ่มภ�สกรนที ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ใน 
บริษัทฯ  คิดเป็นร้อยละ 57.4 ของทุนชำ�ระแล้ว จึงทำ�ให้กลุ่มภ�สกรนท ี
ส�ม�รถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด เช่น เรื่องก�รแต่งตั้ง 
กรรมก�ร หรือก�รขอมติในเรื่องที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นอนุมัติ  ยกเว้นเรื่องที่กฎหม�ยหรือข้อบังคับบริษัทที่ต้องได้รับมต ิ
เสียงส�มในส่ีของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ันผู้ถือหุ้นร�ยอ่ืนจึงอ�จไม่ส�ม�รถ 
รวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลเรื่องที่เสนอได้ อย่�งไรก็ต�ม  
กลุ่มภ�สกรนที ไม่มีสิทธิออกเสียงในก�รพิจ�รณ�ก�รเข้�ทำ�ร�ยก�ร 
ที่เกี่ยวโยงกันกับกลุ่มภ�สกรนทีแต่ในท�งกลับกันก�รถือหุ้นใหญ่ โดย 
กลุ่มครอบครัวคุณตัน ภ�สกรนที เป็นก�รก�รันตีว่�คุณตัน และภรรย�  
จะยังคงทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้บริห�รถ่�ยทอดประสบก�รณ์ธุรกิจและกำ�หนด 
ทิศท�งของบริษัทฯ ต่อไปทั้งนี้โครงสร้�งองค์กรของบริษัทฯ  ประกอบด้วย 
คณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบ  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  คณะกรรมก�รสรรห�และ
กำ�หนดค่�ตอบแทน   คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล  และ คณะกรรมก�ร 
บริห�รโดยมีก�รกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รแต่ละคณะ 
อย่�งชัดเจน เพือ่ให้ก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่�งโปร่งใสและเป็นไปต�มหลัก
ธรรม�ภิบ�ลที่ดี พร้อมกันนี้คณะกรรมก�รตรวจสอบที่ประกอบด้วย 
กรรมก�รอิสระท้ังคณะจะทำ�หน้�ท่ีติดต�มร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันโดยให้ 
ผู้จัดก�รฝ�่ยตรวจสอบภ�ยในนำ�เสนอร�ยไตรม�ส

 • ความเสี่ยงจากภาษีสรรพสามิตและภาษีน้ำาตาล
กรมสรรพส�มิตแก้ไขกฎหม�ยและประก�ศบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560 โดยเพิ่ม 
ก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพส�มิตจ�กเคร่ืองด่ืมกลุ่มช�และก�แฟในอัตร� ร้อยละ 10 
จ�กร�ค�ข�ยปลีกแนะนำ� พร้อมจัดเก็บภ�ษีน้ำ�ต�ลจ�กเคร่ืองด่ืมท่ีมีคว�มหว�น 
หรือน้ำ�ต�ลตั้งแต่ 6 มิลลิกรัมต่อปริม�ตรสุทธิหนึ่งลิตรขึ้นไปในอัตร� 
0.10 – 1.00 บ�ท ในปีแรก  และเพิ่มอัตร�ก�รจัดเก็บขึ้นทุก 2 ปี โดยม ี
อัตร�ก�รจัดเก็บสูงสุดที่จะบังคับใช้ในปี 2564 ที่เท่�กับ 1.00 – 5.00 บ�ท  
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นก�รพัฒน�สินค้�ใหม่ในกลุ่มที่ไม่ใช่ช�และก�แฟเพิ่มขึ้น
รวมท้ังปรับสูตรสินค้�เดิมให้มีคว�มหว�นลดลงสอดคล้องกับแนวท�ง
ก�รลดก�รบริโภคหว�นที่รณรงค์โดยภ�ครัฐ ในปี 2561 สินค้�หล�ยกลุ่ม 
ของบริษัทฯ ที่จำ�หน�่ยภ�ยในประเทศ ได้ปรับสูตรและได้รับ “โลโก้ท�งเลือก
เพื่อสุขภ�พ” จ�กมูลนิธิส่งเสริมสุขภ�พแล้ว เช่น สินค้�กลุ่มช�สมุนไพร  
“เย็น เย็น” เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นขย�ยสินค้�ไปยังตล�ด 
ต่�งประเทศซึ่งสินค้�ท่ีผลิตเพ่ือก�รส่งออกไปตล�ดต่�งประเทศน้ียังคงได้
รับยกเว้นทั้งภ�ษีสรรพส�มิต และภ�ษีน้ำ�ต�ล โดยในปี 2561 บริษัทฯ  มี
สัดส่วนยอดจำ�หน่�ยจ�กสินค้�ส่งออกร้อยละ 32.5 จ�กยอดข�ยรวม

อย่�งไรก็ต�มคณะกรรมก�รบริษัทและฝ่�ยบริห�รก็มีก�รติดต�ม 
คว�มเส่ียงท่ีอ�จเกิดข้ึนใหม่ท่ัวโลก  (Global Emerging Risk) อย่�งสม่ำ�เสมอ 
เช่น ก�รเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่�งพลิกผัน (Disruptive Innovation) 
ภัยจ�กโลกไซเบอร์ (Cyber Crime) เป็นต้น
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 ข้อมูลทั่วไปของ บริษัทฯ   บริษัทย่อย  และ บริษัทร่วม 

บริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัทฯ)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ ICHI

ตลาดหลักทรัพย์/Index SET / SET CLMV

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ
เกษตรและอุตส�หกรรมอ�ห�ร/ อ�ห�รและเครื่องดื่ม

CG Rating “ดีเลิศ”    

ประกอบธุรกิจ
บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยเคร่ืองด่ืมช�พร้อมด่ืมภ�ยใต้
ตร�สินค้� “อิชิตัน” เครื่องดื่มสมุนไพร “เย็นเย็น โดยอิชิตัน”  เครื่องดื่ม
น้ำ�ผลไม้ “ไบเล่”

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
เลขท่ี 2922/301-303  ช้ัน 28  อ�ค�รช�ญอิสสระท�วเวอร์ 2 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ (10310)
โทรศัพท์ :                       (02) 716 5555 
โทรสาร  :                       (02) 716 7000

ที่ตั้งโรงงาน
โรงง�นอิชิตัน กรุ๊ป  สวนอุตส�หกรรมโรจนะ  โซน 3 เลขท่ี 111/1 หมู่ 4 
ตำ�บลอุทัย  อำ�เภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธย� (13210)
โทรศัพท์ :                       (035) 276 111
โทรสาร  :                       (035) 276 123

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000485

ทุนจดทะเบียน 1,300,000,000  บ�ท

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 1,300,000,000  บ�ท

เว็บไซต์บริษัท www.ichitangroup.com

เลขานุการบริษัท น�งส�วจินด� สงรอด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ir@ichitangroup.com

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท บริษัท อิชิตัน เพ�เวอร์ จำ�กัด

ประกอบธุรกิจ
ดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่�ยสินค้� ประเภทเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งภ�ยในประเทศ
และต่�งประเทศ

ที่ตั้งสำานักงาน
เลขท่ี 2922/301-303  ช้ัน 28  อ�ค�รช�ญอิสสระท�วเวอร์ 2 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ  เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ (10310)
โทรศัพท์ :                       (02) 716 5555

ทุนจดทะเบียน 1,000,000  บ�ท

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 1,000,000  บ�ท

โครงสร้างการถือหุ้น บริษัท  อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)   
ถือในสัดส่วน ร้อยละ 99.99  
(โดยมีกรรมก�รร่วมกัน)

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย

ประกอบธุรกิจ
เป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจัดจำ�หน�่ยเครื่องดื่มพร้อมดื่มภ�ยใต ้
ตร�สินค�้ “ อิชิตัน”

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
Jl. MH. Thamrin No.9, Kel. Cikokol, Kec. Tangerang,Tangerang 
15117, Banten
โทรศัพท์ :                       021-55755951

ทุนจดทะเบียน
(ณ 31 ธันวาคม 2561)

400,000 ล�้นรูเปียอินโดนีเซีย   
(ประม�ณ 1,184 ล�้นบ�ท)

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว
(ณ 31 ธันวาคม 2561)

270,000 ล�้นรูเปียอินโดนีเซีย  
(ประม�ณ 375 ล�้นบ�ท)

โครงสร้างการถือหุ้น บริษัท  อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)   
ถือในสัดส่วน ร้อยละ 50รายละเอียดบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ที่อยู่
อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่  93 ถนนรัชด�ภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ (10400)

โทรศัพท์ :                      (02) 009 9000
โทรสาร  :                      (02) 009 9991 

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด

ที่อยู่
เลขที่ 1 อ�ค�รเอ็มไพร์ท�วเวอร์ ชั้นที่ 50-51
ถนนส�ทรใต้ แขวงย�นน�ว� เขตส�ทร กรุงเทพฯ (10120)

โทรศัพท์ :                      (02) 677 2000
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัทฯ)  มีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทฯ “จ�่ยเงินปันผลไม่น้อยกว่�ร้อยละ40 ของกำ�ไร
สุทธิภ�ยหลังก�รหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคลและก�รจัดสรรทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย” คณะกรรมก�รบริษัทอ�จพิจ�รณ�ก�รจ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี
ของบริษัทฯโดยจะต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลซึ่งคณะกรรมก�รบริษัท มีอำ�น�จอนุมัติให้
จ่�ยเงินปันผลได้เป็นครั้งคร�วเมื่อเห็นว่� บริษัทฯ มีผลกำ�ไรสมควรที่จะทำ�เช่นนั้นแล้วให้ร�ยง�นที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทร�บในก�รประชุมครั้งต่อไป  
ทั้งนี้ก�รจ่�ยเงินปันผลดังกล�่วต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนก�รลงทุน ฐ�นะท�งก�รเงิน และก�รดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษัทฯอย่�งมีนัยสำ�คัญและ
ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึง คว�มจำ�เป็น และ คว�มเหม�ะสมในอน�คตของบริษัทฯ และเป็นไปต�มเงื่อนไขที่บริษัทฯมีต่อสถ�บันก�รเงินสำ�หรับ
นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมก�รบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลต�มผลประกอบก�รของแต่ละบริษัท
และขึ้นอยู่กับฐ�นะก�รเงินและแผนก�รลงทุนในอน�คตของบริษัทย่อย
 ต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี                   
(งวด 1 มกร�คม 2561  – 31 ธันว�คม 2561) จ�กกำ�ไรสุทธิและกำ�ไรสะสมโดยให้นำ�เสนอที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 อนุมัติต่อไป

  ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

   หมายเหตุ: *รออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

รายละเอียดเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

1) เงินปันผลระหว่�งก�ล (1 มกร�คม - 30 มิถุน�ยน) - - 0.25

2) เงินปันผลงวดสุดท�้ย (1 กรกฎ�คม - 31 ธันว�คม) - - -

3) เงินปันผลประจำ�ปี (1 มกร�คม - 31 ธันว�คม)* 0.05 0.15 -

รวมจ่�ยเงินปันผลทั้งปี (บ�ท : หุ้น) 0.05 0.15 0.25

รวมเป็นเงินปันผลจ่�ย (ล�้นบ�ท) 65.0 195.0 325.0

กำ�ไรสุทธิ (ล้�นบ�ท) 43.8 315.1 368.5

อัตร�ส่วนก�รจ่�ยเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ  ( ร้อยละ) 166.7 62.0 88.0
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รายละเอียดเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

1) เงินปันผลระหว่�งก�ล (1 มกร�คม - 30 มิถุน�ยน) - - 0.25

2) เงินปันผลงวดสุดท้�ย (1 กรกฎ�คม - 31 ธันว�คม) - - -

3) เงินปันผลประจำ�ปี (1 มกร�คม - 31 ธันว�คม)* 0.05 0.15 -

รวมจ่�ยเงินปันผลทั้งปี (บ�ท : หุ้น) 0.05 0.15 0.25

รวมเป็นเงินปันผลจ่�ย (ล้�นบ�ท) 65.0 195.0 325.0

กำ�ไรสุทธิ (ล้�นบ�ท) 43.8 315.1 368.5

อัตร�ส่วนก�รจ่�ยเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ  ( ร้อยละ) 166.7 62.0 88.0

โครงสร้างการถือหุ้น และ การจัดการ

 ณ วันที่ 12 มีน�คม 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 14,976  ร�ย (คิดจ�กทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 1,300,000,000 หุ้น) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น
กลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจำ�นวน 10 ร�ย ดังนี้

ข้อจำากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
              ผู้ถือหุ้นที่เป็นช�วต่�งช�ติส�ม�รถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว โดย  
ณ วันที่ 12 มีน�คม 2562 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยช�วต่�งช�ติมีจำ�นวนร้อยละ 5.5

ลำาดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ความสัมพันธ์ กับ
ประธานกรรมการบริษัท

จำานวนหุ้น
(หุ้น)

หุ้น
(ร้อยละ)

1. น�ยตัน ภ�สกรนที - 360,639,600 27.74

2. น�ยจ�รุวร สุขพันธุ์ถ�วร น้องช�ยภรรย� 86,406,200 6.65

3. น�งอิง ภ�สกรนที ภรรย� 60,000,000 4.62

4. น�ยภ�สกร ภ�สกรนที บุตรช�ย 60,000,000 4.62

5. ด.ญ.ใกล้นที  ภ�สกรนที บุตรส�ว 60,000,000 4.62

6. น.ส.วริษ� ภ�สกรนที บุตรส�ว     51,859,600 3.99

7. น�ยจ�รุวัฒน์ สุขพันธุ์ถ�วร พี่ช�ยภรรย� 40,000,000 3.08

8. น�ยธิติ  จิรนนท์ก�ล ไม่มี 35,000,000 2.69

9. น.ส.สุภ�ณี สุขพันธุ์ถ�วร พี่ส�วภรรย� 26,127,900 2.01

10. Mrs.CHEN,MEI-FANG ไม่มี 24,842,000 1.91

รวม 804,875,300  61.93
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โครงสร้างองค์กร
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

กรรมการผู้อำานวยการ
น�ยตัน ภ�สกรนที

รองกรรมการผู้อำานวยการ
น�งอิง ภ�สกรนที

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานโรงงาน

น�ยวิโรจน์ สุภ�สูรย์

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานช่องทางการจัดจำาหน่าย

น�ยธนพันธุ์ คงนันทะ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชี และการเงิน

น�ยอภิช�ติ สุขจิรวัฒน์

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สำานักเลขานุการ
บริษัท

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ายกำากับการ
ปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัทฯ ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน  
3 ท่�น ซ่ึงประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนเป็นกรรมก�รอิสระ โดยได้รับก�รแต่งต้ังจ�กท่ีประชุม คณะกรรมก�รบริษัท คร้ังท่ี 3/2557  
เมื่อวันที่ 13 สิงห�คม 2557 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนประกอบด้วย
 1. น�ยอิสสระชัย   เดช�ฤทธิ์                กรรมก�รอิสระ/ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
 2. น�ยประส�น ลิ้มพิพัฒนกุล               กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
 3. น�งอิง   ภ�สกรนที    กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนได้ปฏิบัติหน�้ที่ต�มได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทซึ่งกำ�หนดไว้ใน กฎบัตรของ 
คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน      โดยมหีน้�ท่ีสรรห�บคุคลท่ีมีคุณสมบัตเิหม�ะสมในก�รดำ�รงตำ�แหนง่ กรรมก�รบรษัิท และกรรมก�ร 
ในคณะกรรมก�รชดุยอ่ยต�่งๆ    รวมท้ังทำ�หน�้ท่ีกำ�หนดค�่ตอบแทนของกรรมก�รบริษทัและประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รและนำ�เสนอตอ่คณะกรรมก�ร 
บริษัทพิจ�รณ� โดยในปี 2561 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนได้มีก�รประชุมเพื่อปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ยดังกล่�ว  
ทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนทั้ง 3 ท่�นเข้�ร่วม ก�รประชุมครบทั้ง 3 ครั้ง เพื่อติดต�มและพิจ�รณ�เรื่องสำ�คัญ 
ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท ซึ่งกำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน โดยสรุปได้ดังนี้

• ในก�รสรรห�กรรมก�รบริษัท กรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ รวมถึงประธ�นเจ้�หน�้ที่บริห�ร ซึ่งคณะกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค่�ตอบแทนจะพิจ�รณ�โดยคำ�นึงคุณสมบัติ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ทักษะ ประสบก�รณ์ คว�มเชี่ยวช�ญที่หล�กหล�ย และ
ภ�วะผู้นำ� ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ  รวมทั้งยังต้องคำ�นึงถึง
ขน�ด โครงสร�้งและองค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัทที่เหม�ะสม ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Corporate Governance 
Code) และให้ก�รบริห�รจัดก�รเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ และประสิทธิผล ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำ�หนด กฎหม�ย และ กฎเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้องและสถ�นก�รณ์ รวมถึงก�รเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยมีส่วนในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รโดยเปิดโอก�ส ในก�รเสนอว�ระ 
และเสนอช่ือบุคคลเข้�เป็นกรรมก�รแทนกรรมก�รท่ีครบว�ระเป็นก�รล่วงหน้�ทุกปีสำ�หรับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี โดยนำ�เสนอ 
ให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�และนำ�เสนออนุมัติในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี

• ในก�รกำ�หนดค�่ตอบแทนของกรรมก�รบริษัท ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และผู้บริห�ร ได้กำ�หนดวิธีก�รและหลักเกณฑ์ก�รกำ�หนด 
ค่�ตอบแทนที่เป็นธรรม โดยพิจ�รณ�จ�กผลง�น คว�มสำ�เร็จในก�รปฏิบัติง�นเปรียบเทียบกับเป�้หม�ยและตัวชี้วัดก�รดำ�เนินง�น 
ที่สำ�คัญรวมถึงภ�ระหน�้ที่ คว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ย ตลอดจนผลประกอบก�ร สภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจและปัจจัยที่อ�จ
มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และภ�วะเศรษฐกิจโดยรวมอย่�งเหม�ะสมและนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�และนำ�เสนอ
อนุมัติในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง

• จัดให้มีก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อยท้ังคณะและร�ยบุคคลเป็นประจำ�ทุกปีและร�ยง�นให้ 
คณะกรรมก�รบริษัทรับทร�บ เพื่อนำ�ผลก�รประเมินม�ปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นให้ประสิทธิภ�พและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 คณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยกรรมก�ร 9 ท่�น ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 ท�่น        
สำ�หรับข้อมูลค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รได้แสดงไว้ ในหัวข้อร�ยง�นผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมก�รและผู้บริห�รของ   
ร�ยง�นประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนเห็นว่�มีคว�มเหม�ะสม สอดคล้องกับหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ และเป็น
ไปต�มนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�เห็นชอบแล้ว

น�ยอิสสระชัย     เดช�ฤทธิ์
ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
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กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ 
 เพ่ือให้ก�รสรรห�และแต่งต้ังกรรมก�รบริษัทฯ เป็นไปอย่�งมีหลักเกณฑ์ ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีคณะกรรมก�รบริษัท ได้มอบหม�ย 
ให้คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนพิจ�รณ�สรรห�กรรมก�รแทนกรรมก�รท่ีถึงกำ�หนดออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ หรือเม่ือตำ�แหน่ง 
กรรมก�รว่�งลง และนำ�เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ พร้อมทั้งเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ยเสนอร�ยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติต�มกฎหม�ยว่� 
ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ฯ กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจ�รณ�ทักษะคว�มเชี่ยวช�ญและได้จัดทำ�Board Skill Matrix ต�มนโยบ�ย 
คว�มหล�กหล�ยของคณะกรรมก�ร และฐ�นข้อมูลกรรมก�ร (Director Pool) ของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) รวมทั้ง 
ต้องไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมก�รที่ต้องก�รสรรห� ต้องให้สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเปิดโอก�สเข้�รับก�รคัดเลือกเป็นกรรมก�รของบริษัทฯ จึงได้ประก�ศเชิญชวนให้เสนอชื่อบุคคล 
และว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ichitangroup.com และ ระบบ SET Portal ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้�ก่อน 
วันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น  โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประก�ศตั้งแต่ วันที่ 1 ตุล�คม 2561 - 31 ธันว�คม 2561 ซึ่งไม่มีก�รเสนอชื่อบุคคลหรือ
ว�ระใดเข�้ม�

1. คณะกรรมการบริษัท
 ก�รคัดเลือกบุคคลที่จะม�ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รบริษัท เป็นไปต�มแนวท�งในก�รแต่งตั้งกรรมก�รต�มข้อบังคับของบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อยทั้งนี้ บุคคลดังกล่�วจะต้องมีคุณสมบัติครบต�มม�ตร� 68 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัดพ.ศ. 2535 และต�มประก�ศที่
เกี่ยวข้องของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

1.  บริษัทฯ มีคณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วยกรรมก�รอย่�งน้อย ห้� (5) คน และให้คณะกรรมก�รเลือกตั้งกรรมก�รด้วยกันเป็น          
ประธ�นกรรมก�ร และอ�จเลือกรองประธ�นกรรมก�ร และตำ�แหน่งอื่นต�มที่เห็นเหม�ะสมด้วยก็ได้และกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่ง ของ 
จำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดต้องถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรผู้เป็นกรรมก�รของบริษัทฯ ไม่จำ�เป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2.  ก�รเลือกตั้งกรรมก�รของบริษัทฯ ให้กระทำ�โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รดังต่อไปนี้
 (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
 (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหล�ยคน 

  เป็นกรรมก�รจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้
 (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ได้รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รท่ีจะพึงมีหรือจะพึง 

  เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับก�รเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงม�มีคะแนนเสียงเท�่กันเกินจำ�นวนกรรมก�รที่พึงมี หรือจะ 
  พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธ�นเป็นผู้ออกเสียงชี้ข�ด

3. ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมก�รจะต้องออกจ�กตำ�แหน่งอย่�งน้อยจำ�นวนหนึ่งในส�ม (1/3) โดยอัตร�ถ�้จำ�นวน 
กรรมก�รจะแบ่งออกให้เป็นส�มส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในส�ม (1/3) กรรมก�รท่ีจะต้องออกจ�กตำ�แหน่ง 
ในปีแรกและปีที่สองภ�ยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสล�กว่�ผู้ ใดจะออกก่อน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมก�รที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุด 
เป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รผู้ออกจ�กตำ�แหน่งไปนั้นอ�จจะเลือกเข้�รับตำ�แหน่งอีกก็ได้

4. นอกจ�กพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระแล้ว กรรมก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งเมื่อ
 (ก) ต�ย
 (ข) ล�ออก
 (ค) ข�ดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้�มด้วยกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัทมห�ชนจำ�กัด
 (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 (จ) ศ�ลมีคำ�สั่งให้ออกจ�กตำ�แหน่ง
5.        กรรมก�รคนใดจะล�ออกจ�กตำ�แหน่งให้ยืน่ใบล�ออกตอ่บรษัิทฯ     ก�รล�ออกมีผลนบัแตว่นัที่ใบล�ออกไปถงึบริษัทฯ  กรรมก�รซึง่ ล�ออก 

ต�มวรรคหนึ่งจะแจ้งก�รล�ออกของตนให้น�ยทะเบียนบริษัทมห�ชนจำ�กัดทร�บด้วยก็ได้
6. ในกรณีท่ีตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอ่ืนนอกจ�กถึงคร�วออกต�มว�ระ คณะกรรมก�รบริษัทอ�จเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และ 

ไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัทมห�ชนจำ�กัดเข้�เป็นกรรมก�รแทนในก�รประชุมคณะกรรมก�รคร�วถัดไป เว้นแต่ว�ระ
ของกรรมก�รจะเหลือน้อยกว�่สอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้�เป็นกรรมก�รแทนดังกล่�ว จะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมก�ร 
ได้เพียงเท่�ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�รที่ตนแทนมติของคณะกรรมก�รต�มวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย 
คะแนนเสียงไม่น้อยกว�่ส�มในสี่ (3/4) ของจำ�นวนกรรมก�รที่ยังเหลืออยู ่

 การสรรหากรรมการ และ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ  
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7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอ�จลงมติให้กรรมก�รคนใดออกจ�กตำ�แหน่งก่อนถึงคร�วออกต�มว�ระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่�ส�มในส่ี 
(3/4) ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำ�นวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดก�รกิจก�รทั้งหล�ยทั้งปวงของบริษัทฯ และมีอำ�น�จหน้�ที่ดำ�เนินก�รภ�ยในขอบเขตของ
 กฎหม�ย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และต�มมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมก�รอ�จมอบหม�ยให้บุคคลหน่ึงหรือหล�ยคน 
 ปฏิบัติง�นอย่�งใดอย่�งหนึ่งแทนคณะกรรมก�รก็ได้
9. ห้�มมิให้กรรมก�รประกอบกิจก�รอันมีสภ�พอย่�งเดียวกัน และเป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือเข้�เป็นหุ้นส่วนใน ห�้งหุ้นส่วน

ส�มัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำ�กัดคว�มรับผิดในห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเข้�เป็นกรรมก�รในบริษัทเอกชน หรือ บริษัทมห�ชนจำ�กัดอ่ืนใดซ่ึง 
ประกอบกิจก�รอันมีสภ�พอย่�งเดียวกัน และเป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทร�บก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้งกรรมก�ร

10. กรรมก�รต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทร�บโดยไม่ชักช้�ห�กมีส่วนได้เสียในสัญญ�ที่บริษัทฯ ทำ�ขึ้นไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้น
กู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

11. จำ�นวนหรือช่ือกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงล�ยมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ได้น้ัน ให้กรรมก�รสอง (2) คนลงล�ยมือช่ือร่วมกันและ ประทับตร�สำ�คัญ 
ของบริษัทฯ โดยที่ประชุมถือหุ้นหรือคณะกรรมก�รบริษัทมีอำ�น�จกำ�หนดร�ยชื่อกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงล�ยมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้

      ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 คณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วยกรรมก�ร 9 ท่�น ดังนี้
  รายชื่อ                                                   ตำาแหน่ง
    1. น�ยตัน  ภ�สกรนที ประธ�นกรรมก�รบริษัท
    2. น�งอิง  ภ�สกรนที รองประธ�นกรรมก�รบริษัท
    3. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธน�กรณ์ กรรมก�รอิสระ
    4. น�ยประส�น  ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมก�รอิสระ
    5. น�ยอิสสระชัย  เดช�ฤทธิ์ กรรมก�รอิสระ
    6. น�ยธิติ                          จิรนนท์ก�ล กรรมก�ร
    7. น�ยวิโรจน์  สุภ�สูรย์ กรรมก�ร
    8. น�ยธนพันธุ์  คงนันทะ กรรมก�ร
    9. น�งส�ว อ�รย�  พ�นิช�ยุนนท์ กรรมก�ร
                            น�งส�ว จินด�   สงรอด* เลข�นุก�รบริษัท 

          หม�ยเหตุ: *น�งส�ว จินด�  สงรอด  ได้รับแต่งตั้ง เป็น เลข�นุก�รบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภ�คม 2561 แทน น�ยอภิช�ติ สุขจิรวัฒน์

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ
 กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มแทนบริษัทฯ คือ น�ยตัน ภ�สกรนที หรือ น�งอิง ภ�สกรนที คนใดคนหนึ่งลงล�ยมือชื่อร่วมกับ 
น�ยธิติ  จิรนนท์ก�ล หรือ น�ยวิโรจน์ สุภ�สูรย์ หรือ น�ยธนพันธุ์ คงนันทะ หรือ น�งส�วอ�รย� พ�นิช�ยุนนท์ รวมเป็น 2 คน และประทับตร�
สำ�คัญของบริษัทฯ 

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมก�รมีอำ�น�จ หน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบในก�รบริห�รจัดก�รและดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย   วัตถุประสงค์ 

 ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
2.  จัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รอย่�งน้อย 6 ครั้ง ต่อปี
3. จัดให้มีก�รทำ�งบดุลและงบกำ�ไรข�ดทุนของบริษัทฯ ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวล�บัญชีของบริษัทฯ ซ่ึงผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำ�เสนอ 

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�และอนุมัติ
    4. พิจ�รณ�ทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบ�ย ทิศท�ง กลยุทธ์ แผนง�นก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทท่ีเสนอโดยฝ่�ยบริห�ร
    5. พิจ�รณ�กำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำ�กับดูแลให้ม ี

    ระบบหรือกระบวนก�รในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง โดยมีม�ตรก�รรองรับและวิธีก�รควบคุม เพื่อลด 
     ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่�งเหม�ะสม
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6. กำ�หนดเป้�หม�ย แนวท�ง นโยบ�ย แผนง�นก�รดำ�เนินธุรกิจ งบประม�ณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมกำ�กับดูแล (Monitoring and  
Supervision) ก�รบริห�รและก�รจัดก�รของฝ่�ยบริห�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ย แผนง�น และงบประม�ณที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
และประสิทธิผล

7. พิจ�รณ�กำ�หนดโครงสร้�งก�รบริห�รง�น  มีอำ�น�จในก�รแต่งต้ังคณะกรรมก�รบริห�ร กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร   และคณะอนุกรรมก�ร 
อื่นต�มคว�มเหม�ะสม รวมถึงก�รกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร กรรมก�รผู้จัดก�ร และคณะอนุกรรมก�ร
ชุดต่�งๆที่แต่งตั้ง  

8. พิจ�รณ�จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีของคณะกรรมก�ร และรับผิดชอบต่อก�รจัดทำ�และก�รเปิดเผยงบก�รเงิน เพ่ือแสดงถึงฐ�นะก�รเงินและ  
ผลก�รดำ�เนินง�นในรอบปีที่ผ่�นม�และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�และอนุมัติ

9. คณะกรรมก�รอ�จมอบอำ�น�จให้กรรมก�รคนหน่ึงหรือหล�ยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดแทนคณะกรรมก�ร
ได้โดยอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของคณะกรรมก�รหรืออ�จมอบอำ�น�จเพ่ือให้บุคคลดังกล่�วมีอำ�น�จต�มที่คณะกรรมก�รเห็นสมควร
และภ�ยในระยะเวล�ที่คณะกรรมก�รเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมก�รอ�จยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขก�รมอบอำ�น�จนั้นๆ ได้ 
เม่ือเห็นสมควร ท้ังน้ี ก�รมอบอำ�น�จน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จท่ีทำ�ให้บุคคลดังกล่�วส�ม�รถพิจ�รณ�และอนุมัติร�ยก�ร 
ที่ตนหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำ�ขึ้นกับบริษัทฯ  หรือ
บริษัทย่อย (ต�มที่นิย�มไว้ในประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน และ/หรือตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประก�ศอื่นใด 
ของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็น ก�รอนุมัติร�ยก�รที่เป็นไปต�มนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รพิจ�รณ�และอนุมัติไว้แล้ว 

  ต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2562 โดยก�รเสนอจ�กคณะกรรมก�รสรรห�และ                
กำ�หนดค่�ตอบแทนให้กรรมก�รที่คร บว�ระทั้งหมด 3  ท่�น ได้แก่ 

    1. น�ยตัน  ภ�สกรนที ประธ�นกรรมก�รบริษัท
    2. น�ยธิติ                          จิรนนท์ก�ล กรรมก�รบริษัท
    3. น.ส.อ�รย�  พ�นิช�ยุนนท์ กรรมก�รบริษัท

กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รต่อไปอีกว�ระหน่ึงรวมทั้งก�รเป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆและจะนำ�เสนอต่อท่ีประชุม
ส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษ�ยน  2562  ประกอบกับไม่มีก�รเสนอชื่อผู้ ใดเข้�พิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�ร 
ของบริษัทฯจ�กผู้ถือหุ้นต�มที่บริษัทฯได้ประก�ศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2561

2. ประธานกรรมการบริษัท
ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท
 สร้�งคว�มมั่นคงอย่�งยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงก�รดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยภ�ยใต้วิสัยทัศน ์
พันธกิจ ค่�นิยมองค์กร และเป้�หม�ยของบริษัทฯ   ด้วยก�รเสริมสร้�งวัฒนธรรมก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รบริห�รง�นเพื่อให้เป็นไปต�มหลักก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ 

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
 กำ�กับดูแลให้คณะกรรมก�รบริษัทมีโครงสร้�งและคุณสมบัติที่เหม�ะสมต่อก�รปฎิบัติง�น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหุ้นและ 
ผูท้ีมี่ส่วนได้เสีย     อกีทัง้ยงัรวมถงึก�รส่งเสริมและก�รกำ�กบัดูแลใหค้ณะกรรมก�รบรษัิทไดแ้สดงบทบ�ทและ คว�มรบัผดิชอบตอ่หน้�ที ่            อย�่งทุม่เท 
และซื่อสัตย์สุจริต โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลักสำ�คัญ

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร
  สนับสนุนคณะกรรมก�รบริห�รให้ส�ม�รถบริห�รจัดก�รธุรกิจด้วยคว�มโปร่งใส และมีประสิทธิภ�พสูงสุดภ�ยใต้นโยบ�ยก�รกำ�กับ 
ดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อให้ก�รบริห�รง�นส�ม�รถบรรลุเป�้หม�ยต�มนโยบ�ยและแผนธุรกิจของบริษัทฯ  ควบคู่กับก�รส่งเสริม ให้มีก�รพัฒน�ทักษะ 
คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และคว�มชำ�น�ญอย่�งสม่ำ�เสมอ

บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
  ส่งเสริมให้พนักง�น ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกิดคว�มเชื่อมั่น  คว�มไว้ว�งใจ และให้ก�รยอมรับต่อก�ร
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีจรรย�บรรณ และมีคว�มรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ�่ย รวมถึง คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอีกด้วย
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3. กรรมการอิสระ
  คณะกรรมก�รบริษัทจะคัดเลือกบุคคลท่ีจะม�ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รอิสระ โดยพิจ�รณ�จ�กคุณสมบัติต�มพระร�ชบัญญัติมห�ชน 
จำ�กัด พ.ศ. 2535 กฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ฯ ประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ฯ 
ประก�ศคณะกรรมก�รตล�ดทุน รวมถึงประก�ศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจำ�นวนของกรรมก�รอิสระจะต้องมีอย่�งน้อย 3 คน  
หรืออย่�งน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จำ�นวนใดจะสูงกว่� ปัจจุบันคณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วย  กรรมก�รอิสระ จำ�นวน 3 ท่�น โดยกรรมก�รอิสระไม่
ได้ทำ�หน้�ที่เป็นผู้บริห�ร เป็นอิสระจ�กฝ่�ยจัดก�รและ ผู้ถือหุ้นที่มีอำ�น�จควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ในลักษณะที่จะทำ�ให้มีข้อจำ�กัดในก�รแสดงคว�มเห็นที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
 กรรมก�รอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย อันอ�จมีผลกระทบ 
ต่อก�รตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมก�รอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำ�นวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท* ท้ังน้ี ให้นับรวมก�รถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมก�รอิสระ
ร�ยน้ันๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง พนักง�น ที่ปรึกษ�ที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท* 
เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สอง (2) ปีก่อนวันท่ีย่ืนคำ�ขออนุญ�ตต่อ สำ�นักง�น ก.ล.ต. ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้�ม 
ดังกล่�วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมก�รอิสระเคยเป็นข้�ร�ชก�ร หรือที่ปรึกษ� ของส่วนร�ชก�รซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จ
ควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือโดยก�รจดทะเบียนต�มกฎหม�ยในลักษณะที่เป็นบิด� ม�รด� คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมก�รร�ยอื่น ผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอให้เป็น
กรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท*ในลักษณะที่อ�จเป็นก�รขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท*เว้นแต่ได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�ว
ม�แล้วไม่น้อยกว่�สอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญ�ตต่อสำ�นักง�น ก.ล.ต.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท*และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำ�นักง�นสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชี 
ของบริษัท*สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้ว ไม่น้อยกว่�สอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่น

 คำ�ขออนุญ�ตต่อสำ�นักง�น ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงก�รให้บริก�รเป็นท่ีปรึกษ�กฎหม�ยหรือท่ีปรึกษ�ท�งก�รเงิน ซ่ึงได้รับค่�บริก�ร 

เกินกว�่ 2 ล้�นบ�ทต่อปีจ�กบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริก�รท�งวิช�ชีพนั้นด้วย  
เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล�่วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญ�ตต่อสำ�นักง�น ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมก�รของบริษัท ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย�่งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน  
ห้�งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมก�รท่ีมีส่วนร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง พนักง�น ท่ีปรึกษ�ท่ีรับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำ�นวนหุ้น 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจก�รท่ีมีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจก�รของบริษัท*

9. กำ�หนดว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ประก�ศเริ่มดำ�รงตำ�แหน่งในครั้งต่อไป
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท*
  
  หม�ยเหตุ:  1) บริษัท* หม�ยถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ 

                2) เปิดเผยโดยละเอียดใน แบบ 56-1  ส่วน “ กรรมก�รอิสระ”
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4. คณะกรรมการตรวจสอบ  
  คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัทฯ  ประกอบด้วย กรรมก�รอิสระซึ่งต้องมีคุณสมบัติต�มม�ตร� 68 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัท 
มห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน รวมทั้งข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีจำ�นวนไม่น้อยกว่� 3 คน โดยอย�่งน้อย 1  คนมีคว�มรู้  คว�มส�ม�รถ 
ด้�นบัญชีหรือก�รเงิน และมีประสบก�รณ์เพียงพอที่จะทำ�หน�้ที่ใน ก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถืองบก�รเงินของบริษัทฯ  กรรมก�รตรวจสอบ
ต้องได้รับแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�รบริษัท หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี
      ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ 3 ท่�น ดังนี้

    1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธน�กรณ์ กรรมก�รอิสระ/ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ   
  2. น�ยประส�น  ลิ้มพิพัฒนกุล* กรรมก�รอิสระ/กรรมก�รตรวจสอบ   
  3. น�ยอิสสระชัย เดช�ฤทธิ์   กรรมก�รอิสระ/กรรมก�รตรวจสอบ

     น�ยสุมล      โฮ้บำ�เพ็ญ เลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ  

             หม�ยเหตุ : * น�ยประส�น  ลิ้มพิพัฒนกุล เป็นกรรมก�รตรวจสอบผู้ที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ด้�นบัญชีและก�รเงิน
                           คณะกรรมก�รตรวจสอบ ได้รับก�รแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภ�พันธ์ 2556

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบท�นให้บริษัทฯ  มีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบท�นให้บริษัทฯ  มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) ที่เหม�ะสมและ

มีประสิทธิผล และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย�้ย 
เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ก�รตรวจสอบภ�ยใน

3. สอบท�นให้บริษัทฯ  ปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้อง 
กับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีคว�มเป็นอิสระเพ่ือทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  และเสนอค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว  
รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อย ปีละ 1  ครั้ง

5. พิจ�รณ�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันหรือร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของ ตล�ดหลักทรัพย์ฯ 
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล�่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ ซ่ึงร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�มโดย ประธ�นกรรมก�ร 
ตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ 
(ข) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ 
(ค) คว�มเห็นเก่ียวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหม�ย                              
 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนก�รประชุมของคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
(ช) คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร (Charter)
(ซ) ร�ยก�รอ่ืนท่ีเห็นว่� ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทร�บ ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร 
 บริษัท

7. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ  มอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง    เพ่ือทำ�หน้�ท่ีในก�รดูแลก�รบริห�รคว�มเส่ียงของบริษัทฯ          ให้เป็นไป 
อย่�งเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ
   ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงประกอบด้วยกรรมก�ร 4 ท่�น ดังนี้

    1. น�งอิง  ภ�สกรนที ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
    2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธน�กรณ์ กรรมก�รอิสระ/กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
    3. น�ยวิโรจน์  สุภ�สูรย์ กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
    4. น�ยธนพันธุ์  คงนันทะ กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
           น�ยอภิช�ติ    สุขจิรวัฒน์         เลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  
 หม�ยเหตุ : คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ได้รับก�รแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุน�ยน 2556

ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. กำ�หนดนโยบ�ยและกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงแบบบูรณ�ก�ร (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมคว�มเสี่ยงหลัก

ของธุรกิจและต�มกรอบก�รบริห�รคว�มเส่ียง COSO ERM 2017 ท้ัง 5 ด้�น 20 หลักก�ร เพ่ือนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มเห็นชอบ
2. กำ�หนดยุทธศ�สตร์และแนวท�งในก�รบริห�รคว�มเส่ียงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเส่ียง รวมถึงประเมิน ติดต�ม  

และดูแลปริม�ณคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม
3. ประเมินคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นรวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อ�จมีต่อองค์กรทั้งคว�มเสี่ยงจ�กภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร
4. ดูแลและติดต�มก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงภ�ยใต้แนวท�งและนโยบ�ยที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
5. กำ�หนดเกณฑ์วัดคว�มเสี่ยงและเพด�นคว�มเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
6. ทบทวนคว�มเพียงพอของนโยบ�ยและระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยที่กำ�หนด
7. สนับสนุนคณะทำ�ง�นบริห�รคว�มเสี่ยงให้สอดคล้องกับขอบเขตคว�มรับผิดชอบ
8. สื่อส�รกับคณะกรรมก�รตรวจสอบถึงคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญที่มีผลต่อก�รควบคุมภ�ยใน เช่น คว�มเสี่ยงด้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน
9. ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทถึงคว�มเสี่ยงและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
10. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยต�มคว�มเหม�ะสม

6. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนเพ่ือให้เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีและ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนประกอบด้วยกรรมก�ร 3 ท่�น ดังนี้

  1. น�ยอิสสระชัย  เดช�ฤทธิ์   กรรมก�รอิสระ/ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน   
2. น�ยประส�น  ลิ้มพิพัฒนกุล   กรรมก�รอิสระ/กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

  3. น�งอิง   ภ�สกรนที   กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
   น�ยอภิช�ติ  สุขจิรวัฒน์      เลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน           

หม�ยเหตุ : คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ได้รับก�รแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงห�คม 2557
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ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
1. กำ�หนดหลักเกณฑ์และนโยบ�ยในก�รสรรห�คณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รชุดย่อย โดยพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของจำ�นวน

โครงสร้�ง และองค์ประกอบของคณะกรรมก�ร กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมก�รเพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือ เสนอ                
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. พิจ�รณ�สรรห� คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหม�ะสมให้ดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัท ที่ครบว�ระ และ/หรือมีตำ�แหน่งว่�งลง และ/หรือ
แต่งตั้งเพิ่ม รวมทั้งพิจ�รณ�กลั่นกรองบุคคลที่เหม�ะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก�รบริษัทโดยพิจ�รณ�จ�กข้อเสนอของผู้ถือหุ้น 
ร�ยใหญ่และร�ยย่อยรวมถึงบัญชีร�ยชื่อกรรมก�ร (Directors’ Pool) ของหน่วยง�นที่น่�เชื่อถือ เช่น บัญชีร�ยชื่อกรรมก�รอ�ชีพ
ของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ซึ่งเป็นฐ�นข้อมูล กรรมก�รที่ได้รวบรวมร�ยชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิในส�ข�ต่�งๆ 

3. ปฏิบัติก�รอื่นใดเกี่ยวกับก�รสรรห�ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย
4. ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่ม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัททร�บเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ
5. กำ�หนดวิธีก�รและหลักเกณฑ์ก�รเสนอร�ยชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นก�รล่วงหน้�จ�กผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อก�รปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้น

ทุกร�ยอย�่งเท่�เทียมกัน

7. คณะกรรมการธรรมมาภิบาล
คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมก�รธรรมม�ภิบ�ล  เพื่อให้เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและข้อพึงปฏิบัติ

ที่ดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลประกอบด้วยกรรมก�ร 3 ท�่น ดังนี้ 

1. น�ยประส�น ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมก�รอิสระ/ประธ�นกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล 
2. น�ยอิสสระชัย เดช�ฤทธิ์  กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
3. น�งอิง ภ�สกรนท กรรมก�รธรรม�ภิบ�ล

น�ยสุมล โฮ้บำ�เพ็ญ เลข�นุก�รคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล

             หม�ยเหตุ : คณะกรรมก�รก�รธรรม�ภิบ�ล ได้รับก�รแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2559

ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1. พิจ�รณ� ทบทวน นำ�เสนอ เพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัทอนุมัติในเรื่อง นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รให้สอดคล้อง หลักก�รกำ�กับ ดูแล

กิจก�รที่ดี (Corporate Governance Code) จรรย�บรรณท�งธุรกิจ นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบ�ยเพื่อ
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน นโยบ�ยอื่นๆ และแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ต�มแนวท�งของธรรม�ภิบ�ล เพื่อ 
ก่อให้เกิดคว�มโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนก�รเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่�งยั่งยืน

2. ตดิต�ม  ดแูลให้ฝ�่ยบรหิ�รจดัก�รนำ�นโยบ�ยและแนวปฏบิตัติ�่งๆ ในขอ้ 1 ไปประยกุต์ใชพั้ฒน�บรษัิทฯ อย�่งตอ่เน่ือง    โดยนโยบ�ยและแนว
ปฏิบัติดังกล่�วต้องสอดคล้องและเหม�ะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ  ข้อเสนอแนะของหน่วยง�นที่กำ�กับดูแลหรือเกี่ยวข้องและเทียบเคียง 
ได้กับม�ตรฐ�นส�กล

3. ติดต�มและทบทวนระบบง�นต่�งๆ ภ�ยในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรย�บรรณและแนวปฏิบัติที่ดีต�มที่ได้กำ�หนดไว้
4. ติดต�มและสั่งก�รในกรณีที่ก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�รและพนักง�นมีประเด็นในก�รไม่ปฏิบัติต�มนโยบ�ยและแนวปฏิบัติที่ว�งไว้
5. ติดต�มและร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นขององค์กร ต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและนโยบ�ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อร�ยง�นแก่

คณะกรรมก�รบริษัทและองค์กรภ�ยนอกต�มคว�มเหม�ะสม
6. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

8. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมก�รบริห�รต้องมีคุณสมบัติต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และต�มประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อบริห�ร ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในกิจก�รต�่งๆภ�ยใต้ขอบเขต
ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งกรรมก�รบริห�ร โดยเลือกจ�ก 
กรรมก�ร ผู้บริห�รของบริษัทฯ  และ/หรือ บุคคลภ�ยนอกโดยกรรมก�รบริห�รจะต้องมีคว�มรู้  คว�มส�ม�รถ 
มีประสบก�รณ์ที่เหม�ะสม มีคว�มรู้ คว�มเข�้ใจถึงคุณสมบัติหน�้ที่ และคว�มรับผิดชอบของตน รวมถึงไม่มีลักษณะ
ต้องห้�มต�มกฎหม�ย

ี



บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

47

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 คณะกรรมก�รบริห�ร ประกอบด้วยกรรมก�รบริห�ร 6 ท�่น ดังนี้
    1. น�ยตัน  ภ�สกรนที  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
    2. น�งอิง  ภ�สกรนที  กรรมก�รบริห�ร
    3. น�ยธิติ                  จิรนนท์ก�ล  กรรมก�รบริห�ร
    4. น�ยปรีช�  อัจฉร�นนท์  กรรมก�รบริห�ร
    5. น�ยวิโรจน์  สุภ�สูรย์  กรรมก�รบริห�ร
    6. น�ยธนพันธุ์  คงนันทะ  กรรมก�รบริห�ร
     น�ยอภิช�ติ         สุขจิรวัฒน์  เลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริห�ร

ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหาร
1. ให้กรรมก�รบริห�รมีอำ�น�จดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยของคณะกรรมก�รบริษัท ซึ่งอยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยเงื่อนไข กฎระเบียบข้อบังคับของ 

บริษัทฯ  เว้นแต่ร�ยก�รที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องได้มติประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำ�น�จจัดทำ� เสนอแนะ และกำ�หนดนโยบ�ยแนวท�งธุรกิจ และกลยุทธ์ท�งธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมก�รบริษัท
3. กำ�หนดแผนธุรกิจ อำ�น�จก�รบริห�ร กำ�หนดงบประม�ณสำ�หรับประกอบธุรกิจประจำ�ปี และงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมก�รบริษัท พิจ�รณ�อนุมัติ และดำ�เนินก�รต�มแผนท�งธุรกิจและกลยุทธ์ท�งธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบ�ย และแนวท�ง
ธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมก�รบริษัท

4. มีอำ�น�จดำ�เนินก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�นทั่วไปของบริษัทฯ  รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้�งองค์กรและก�รบริห�ร โดยให้ครอบคลุม
ทุกร�ยละเอียดของก�รคัดเลือก ก�รฝึกอบรม ก�รว่�จ้�ง และก�รเลิกจ้�งของพนักง�นบริษัทฯ 

5. มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รกู้หรือก�รขอสินเช่ือใดๆ จ�กสถ�บันก�รเงิน รวมถึงก�รเข้�เป็นผู้ค้ำ�ประกันหรือก�รชำ�ระเงินหรือใช้จ่�ยเงิน 
เพื่อธุรกรรมต�มปกติธุรกิจของบริษัทฯ  เช่น ก�รจ่�ยเงินเพื่อก�รลงทุน และเพื่อก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ เป็นต้น ทั้งนี้ มีก�รกำ�หนดวงเงิน
สำ�หรับแต่ละร�ยก�รไม่เกินกว่� 200 ล้�นบ�ท หรือจำ�นวนเทียบเท่� หรือเป็นไปต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย อย่�งไรก็ดี 
วงเงินดังกล�่วอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงต�มคว�มเหม�ะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมก�รบริษัท

6. มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รเปิดบัญชีเงินฝ�กกับสถ�บันก�รเงินในประเทศ รวมทั้งก�รกำ�หนดผู้มีอำ�น�จสั่งจ่�ยเงินจ�กบัญชีเงินฝ�ก
ทั้งหล�ยของบริษัทฯ 

7. มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติงบประม�ณก�รข้ึนเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักง�นประจำ�ปีและก�รจ่�ยเงินร�งวัลประจำ�ปี (เงินโบนัส)  
ให้แก่พนักง�นของบริษัทฯ  ยกเว้น ตำ�แหน่งกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รขึ้นไป

8. มีอำ�น�จแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้�หน้�ที่ของบริษัทฯ ในตำ�แหน่งที่ต่ำ�กว่�ตำ�แหน่งกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร
9. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

กรรมการผู้อำานวยการ
  ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 6/2556 วันที่ 17 มิถุน�ยน 2556 น�ยตัน ภ�สกรนที ได้รับก�รแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
ผู้อำ�นวยก�ร โดยมีขอบเขต อำ�น�จ หน�้ที่ และคว�มรับผิดชอบ ดังนี้ 

ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้อำานวยการ
1.  ควบคุมดูแลก�รดำ�เนินกิจก�รและ/หรือบริห�รง�นประจำ�วันของบริษัทฯ 
2. จัดทำ�นโยบ�ย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ท�งธุรกิจ และงบประม�ณประจำ�ปีของบริษัทเพื่อนำ�เสนอต่อ
  คณะกรรมก�รบริห�ร และขออนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
3.  ดำ�เนินก�รหรือบริห�รง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ย แผนง�น และงบประม�ณที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
  และ/หรือคณะกรรมก�รบริห�ร
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4. ติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทอย่�งสม่ำ�เสมอ และมีหน้�ท่ีร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นก�รบริห�รจัดก�ร รวมถึงคว�มคืบหน้� 
ในก�รดำ�เนินง�นต่อคณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�รบริษัท

5. มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รกู้หรือก�รขอสินเชื่อใดๆ จ�กสถ�บันก�รเงิน รวมตลอดถึงก�รเข้�เป็นผู้ค้ำ�ประกัน หรือก�รชำ�ระเงิน หรือ 
ใช้จ่�ยเงินเพื่อธุรกรรมต�มปกติธุรกิจของบริษัท เช่น ก�รจ่�ยเงินเพื่อก�รลงทุนและเพื่อก�รดำ�เนินง�นต�่งๆ เป็นต้น ทั้งนี้ มีก�รกำ�หนด 
วงเงินสำ�หรับแต่ละร�ยก�รไม่เกินกว่� 100 ล�้นบ�ทหรือจำ�นวนเทียบเท่� หรือเป็นไปต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย อย่�งไรก็ดี 
วงเงินดังกล่�วอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงต�มคว�มเหม�ะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมก�รบริษัท

6. มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รใช้จ่�ยท�งก�รเงินในก�รดำ�เนินก�รต�มธุรกิจปกติของบริษัท เช่น ก�รจัดซ้ือ โดยวงเงินสำ�หรับแต่ละร�ยก�ร 
ให้เป็นไปต�มท่ีกำ�หนดไว้ในต�ร�งอำ�น�จอนุมัติท่ีผ่�นก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประม�ณประจำ�ปีท่ีได้รับอนุมัติจ�ก

 คณะกรรมก�รบริษัท รวมถึงก�รเข้�ทำ�สัญญ�ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่�ว
7. กำ�หนดโครงสร้�งองค์กร รวมถึงก�รแต่งต้ัง ก�รว่�จ้�ง ก�รโยกย้�ย ก�รกำ�หนดเงินค่�จ้�ง ค่�ตอบแทน โบนัสและ ก�รเลิกจ้�งพนักง�น 

ตั้งแต่ระดับรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รลงไป ต�มลำ�ดับ
8. ออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประก�ศ และบันทึกต�่งๆ เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทเป็นไปต�มนโยบ�ย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท   รวมถึง 

เพื่อรักษ�ระเบียบวินัยภ�ยในองค์กร
9. ประส�นง�นกับหัวหน้�หน่วยตรวจสอบภ�ยในและคณะกรรมก�รตรวจสอบภ�ยในเพ่ือให้ก�รดำ�เนินก�รท�งธุรกิจรวมทั้งก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยงของบริษัทเป็นไปต�มวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบ�ยของบริษัทต�ม หลักธรรม�ภิบ�ล
10. มีอำ�น�จแต่งตั้งคณะกรรมก�รหรือคณะทำ�ง�นชุดต่�งๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภ�พก�รจัดก�รที่ดีและโปร่งใส และมีอำ�น�จในก�ร 

มอบอำ�น�จใหบุ้คคลอืน่ใดหนึง่คนหรอืหล�ยคนปฏิบัตกิ�รอย�่งหน่ึงอย�่งใด โดยอยูภ่�ยใตก้�รควบคมุของกรรมก�รผูอ้ำ�นวยก�รหรือ 
อ�จมอบอำ�น�จเพื่อให้บุคคลดังกล่�ว มีอำ�น�จต�มที่กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รเห็นสมควร และภ�ยในระยะเวล�ที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมก�ร 
ผู้อำ�นวยก�รอ�จยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำ�น�จ หรือก�รมอบอำ�น�จนั้นๆได้ต�มที่เห็นสมควร

11. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริห�ร หรือคณะกรรมก�รบริษัท

การมอบหมายอำานาจบริหารให้แก่บุคคลอื่นในการกระทำาการแทนและในนามบริษัทฯ 
  ท้ังน้ีก�รมอบหม�ยอำ�น�จหน้�ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบของกรรมก�รผูอ้ำ�นวยก�รน้ัน   จะไม่มีลกัษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จหรอืมอบอำ�น�จ 
ช่วงที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�น�จ จ�กกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รที่ตนหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง (ต�มนิย�มประก�ศ 
คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน และ/หรือ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกำ�หนด) มีส่วนได้เสีย หรืออ�จมี
คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รไม่มีอำ�น�จอนุมัติก�รดำ�เนิน
ก�รในเรื่องดังกล�่ว โดยเรื่องดังกล่�วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�ร  และ/หรือ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป 
ยกเว้นเป็นก�รอนุมัติร�ยก�รที่เป็น ต�มธุรกิจปกติและเงื่อนไขก�รค�้ปกติซึ่งเป็นไปต�มประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน และ/หรือ 
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกำ�หนด

รายการ อำานาจอนุมัติ

ก�รสั่งซื้อและสั่งจ�่ยเงินในก�รบริห�รง�น ไม่เกิน 50 ล้�นบ�ท

ก�รสั่งซื้อและสั่งจ�่ยเงินในก�รซื้อทรัพย์สิน ไม่เกิน 50 ล้�นบ�ท

ก�รสั่งจ�่ยต�มสัญญ� ไม่เกิน 100 ล�้นบ�ท

ก�รตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ ไม่เกิน 20 ล้�นบ�ท

ก�รสั่งจ�่ยค่�รับรอง ไม่เกิน 20 ล้�นบ�ท

ก�รสั่งจ�่ยค่�ก�รกุศลและสินค้�เผยแพร่ ไม่เกิน 20 ล้�นบ�ท
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การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำานวยการ
 คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดให้มีก�รแยกตำ�แหน่งระหว�่งประธ�นกรรมก�รบริษัทและกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร ดังนี้ 
1. ประธานกรรมการบริษัท

• กำ�หนดนโยบ�ย ทิศท�ง ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ของคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อยให้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มแผนง�น 
ที่กำ�หนดไว้

• สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมก�รบริษัท และ คณะกรรมก�รชุดย่อยให้ ปฏิบัติหน�้ที่อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถต�มขอบเขตอำ�น�จ 
หน้�ที่ คว�มรับผิดชอบและต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

• เรียกประชุมคณะกรรมก�รบริษัทและก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น
• เป็นประธ�นในที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และ ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีของบริษัทฯ 
• เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ข�ดในกรณีที่ก�รประชุมมีก�รลงคะแนนเสียง 2 ฝ�่ยเท่�กัน

2.   กรรมการผู้อำานวยการ
• มีหน้�ที่รับนโยบ�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท และ คณะกรรมก�รบริห�รนำ�ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
• บริห�รง�นในเรื่องเกี่ยวกับดำ�เนินง�นต�มปกติธุระและง�นบริห�รของบริษัทฯ 

คณะผู้บริหาร
  คณะผู้บริห�รระดับสูงประกอบด้วยผู้บริห�รซึ่งมีคุณสมบัติต�มพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และต�มประก�ศ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 บริษัทฯ  มีผู้บริห�รรวม 5 ท่�น  ต�มลำ�ดับ ดังนี้
  1. น�ยตัน ภ�สกรนที กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร    
 2. น�งอิง ภ�สกรนที รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร    
 3. น�ยวิโรจน์ สุภ�สูรย์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นโรงง�น   
 4. น�ยอภิช�ติ          สุขจิรวัฒน์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน  
 5. น�ยธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�นช่องท�งก�รจัดจำ�หน�่ย

เลขานุการบริษัท
  คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง น�งส�วจินด� สงรอด ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร เป็นเลข�นุก�รบริษัท 
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภ�คม 2561 เพื่อทำ�หน�้ที่เลข�นุก�รบริษัทต�มที่กำ�หนดไว้ในพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลข�นุก�รบริษัทได้รับก�รฝึกอบรมและพัฒน�คว�มรู้อย่�งต่อเนื่อง ทั้งด้�น 
กฎหม�ย ก�รบัญชี หรือก�รปฏิบัติหน้�ท่ีง�นเลข�นุก�รบริษัทโดยคุณสมบัติของ เลข�นุก�รบริษัทปร�กฏในข้อมูลประวัติกรรมก�รและผู้บริห�ร  

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท
  เลข�นุก�รบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้�ท่ีต�มท่ีกำ�หนดในม�ตร�  89/15 และม�ตร� 89/16 ของพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงห�คม 2551 ด้วยคว�มรับผิดชอบคว�มระมัดระวัง และคว�มซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้อง
ปฏิบัติหน�้ที่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมก�ร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน�้ที่ต�มกฎหม�ยของ 
เลข�นุก�รบริษัทมี ดังนี้

  1. จัดทำ�และเก็บรักษ�เอกส�รดังต่อไปนี้
   1.1 ทะเบียนกรรมก�ร
   1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมก�ร ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�ร และร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ 
   1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น
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  2. เก็บรักษ�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียร�ยง�นโดยกรรมก�รหรือผู้บริห�ร
   2.1 กรรมก�รและผู้บริห�รมีหน้�ที่ “ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสีย” 
    (หม�ยถึง กรรมก�ร และผู้บริห�รมีหน้�ที่ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททร�บ)
   2.2 เลข�นุก�รบริษัทจัดส่งสำ�เน�ร�ยง�นให้ประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบทร�บภ�ยใน 7 วันทำ�ก�ร นับแต ่
   วันที่ได้รับร�ยง�นนั้น
   2.3 ต้องจัดให้มีระบบก�รเก็บรักษ�เอกส�รและหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน และส�ม�รถตรวจสอบได้ภ�ยในระยะ 
   เวล�ไม่น้อยกว่� 5  ปีนับแต่วันที่มีก�รจัดทำ�เอกส�รหรือข้อมูลดังกล่�ว
  3. ดำ�เนินก�รอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนประก�ศกำ�หนด

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รกำ�หนดก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ  ไว้อย่�งเป็นท�งก�รล่วงหน้�ตลอดปีซึ่งในก�รประชุมแต่ละครั้งจะ 

มีก�รกำ�หนดว�ระก�รประชุมที่ชัดเจน ทั้งว�ระเพื่อทร�บและว�ระเพื่อพิจ�รณ� มีเอกส�รประกอบ ก�รประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่งสำ�นัก 
กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รและสำ�นักเลข�นุก�รบริษัท จะดำ�เนินก�รจัดส่งให้กับคณะกรรมก�รล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมก�ร 
ได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลอย�่งเพียงพอก่อนก�รเข้�ร่วมประชุม ในก�รประชุมประธ�นได้จัดสรรเวล�อย่�งเพียงพอ เพื่อให้กรรมก�รทุกคนส�ม�รถ 
อภิปร�ยและแสดงคว�มเห็นร่วมกันได้อย่�งเปิดเผย โดยมีประธ�นกรรมก�รเป็น ผู้ประมวลคว�มเห็นและข้อสรุปท่ีได้จ�กท่ีประชุมบันทึกก�รประชุม 
จัดทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษรโดยเลข�นุก�รบริษัทและหลังจ�กท่ีผ่�นก�รรับรองจ�กท่ีประชุมเอกส�รจะถูกจัดเก็บเพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ตรวจสอบได้โดยร�ยละเอียดก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รแต่ละท่�นสรุปได้ ดังนี้ 

 
รายชื่อ ตำาแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการประจำาปี 2561

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง

กรรมการสรรหา 
และกำาหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
ธรรมาภิบาล

กรรมการ 
บริหาร

ประชุมโดย
ไม่มีฝ่าย
จัดการ

1. น�ยตัน  ภ�สกรนที ประธ�นกรรมก�ร/
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

7/7 - - - - 12/12 -

2. น�งอิง  ภ�สกรนที รองประธ�นกรรมก�ร/
ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/
กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน / 
กรรมก�รธรรม�ภิบ�ล/กรรมก�รบริห�ร

7/7 - 4/4 3/3 4/4 12/12 -

3. น�ยธิติ จิรนนท์ก�ล กรรมก�ร/กรรมก�รบริห�ร 6/7 - - - - 11/12 -

4. น�ย วิโรจน์  สุภ�สูรย์ กรรมก�ร/กรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง/กรรมก�รบริห�ร

7/7 - 4/4 - - 12/12 -

5. น�ย ธนพันธุ์  คงนันทะ กรรมก�ร/กรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง/กรรมก�รบริห�ร

7/7 - 4/4 - - 12/12 -

6. น.ส. อ�รย�   พ�นิช�ยุนนท์ กรรมก�ร 7/7 - - - - - -

7.พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์   
นิมมลธน�กรณ์

กรรมก�รอิสระ/
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ/
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

7/7 4/4 4/4 - - - 1/1

8. น�ย ประส�น
  ลิ้มพิพัฒนกุล

กรรมก�รอิสระ/                         
กรรมก�รตรวจสอบ/                 
ประธ�นกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล/ 
กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน

7/7 4/4 - 3/3 4/4 - 1/1

9. น�ย อิสสระชัย
   เดช�ฤทธิ์

กรรมก�รอิสระ/กรรมก�รตรวจสอบ/                        
ประธ�นกรรมก�รสรรห�และ
กำ�หนดค�่ตอบแทน

5/7 4/4 - 3/3 2/4 - 1/1

10. น�ย ปรีช�  อัจฉร�นนท์ กรรมก�รบริห�ร - - - - - 12/12 -
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วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
 คณะกรรมก�รบริษัทฯ  ประกอบด้วยบุคคลที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ โดยบริษัทฯ  ได้จัดให้มีจำ�นวนกรรมก�รที่เหม�ะสม โดยปัจจุบัน
มีกรรมก�รบริษัท ท้ังหมด 9 คน ซ่ึงเป็นกรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�รจำ�นวน 6 คน กรรมก�รท่ีไม่ได้เป็นผู้บริห�ร 3 คน (ซ่ึงเป็นกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 คน) 
ทั้งนี้กรรมก�รแต่ละคนมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี

รายชื่อ
วันที่แต่งตั้งจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ครั้งล่าสุด

ประเภทของ
กรรมการ

การสรรหา/
การแต่งตั้ง (AGM)

เป็นกรรมการในปี 2561
ครบวาระปี

1. น�ยตัน  ภ�สกรนที 2559 ประธ�นกรรมก�ร ไม่ใช่ 2562

2. น�งอิง  ภ�สกรนที 2560 กรรมก�ร ไม่ใช่ 2563

3. น�ยธิติ จิรนนท์ก�ล 2559 กรรมก�ร ไม่ใช่ 2562

4. น�ยวิโรจน์  สุภ�สูรย์ 2560 กรรมก�ร ไม่ใช่ 2563

5. น�ยธนพันธุ์  คงนันทะ 2561 กรรมก�ร ใช่ 2564

6. น.ส. อ�รย�  พ�นิช�ยุนนท์ 2559 กรรมก�ร ไม่ใช่ 2562

7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธน�กรณ์ 2561 กรรมก�รอิสสระ ใช่ 2564

8. น�ยประส�น  ลิ้มพิพัฒนกุล 2561 กรรมก�รอิสสระ ใช่ 2564

9. น�ยอิสสระชัย  เดช�ฤทธิ์ 2560 กรรมก�รอิสสระ ไม่ใช่ 2563
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 บริษัทฯ ได้กำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รไว้อย่�งชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบ�ทหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบในก�รทำ�ง�นของบริษัทฯ 
รวมถึงมีก�รพิจ�รณ�ปรับปรุงให้เหม�ะสมเปรียบเทียบกับอุตส�หกรรมเดียวกันและอยู่ระดับที่ส�ม�รถจูงใจและรักษ�กรรมก�รและผู้บริห�ร
ระดับสูงที่มีคุณภ�พไว้ได้ และผ่�นก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด
ค่�ตอบแทน เป็นผู้พิจ�รณ�กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�รและ ผู้บริห�รระดับสูง ก่อนนำ�เสนอให้คว�มเห็นชอบโดยคณะกรรมก�ร
บริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป

• นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนสำ�หรับกรรมก�รท่ีมีส่วนร่วมในก�รบริห�ร (กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�รหรือพนักง�นของบริษัทฯ)  

แต่จะจ่�ยค่�ตอบแทนให้แก่กรรมก�รที่ไม่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รเท่�นั้นโดยที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท  
• นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
  บริษัทฯ ไม่มีก�รจ�่ยค่�ตอบแทนให้แก่กรรมก�รบริห�ร เนื่องจ�กกรรมก�รบริห�รทุกท่�นเป็นผู้บริห�รของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนที่เป็นบำาเหน็จกรรมการ
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561

ค่�ตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมก�รบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุมและบำ�เหน็จกรรมก�รเป็นจำ�นวนเงินรวมทั้งสิ้น ร�ยละเอียดดังนี้

1

ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทนประจำารายเดือน (บาท) เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ

ประธ�นกรรมก�ร 45,000 45,000 - - - 15,000

กรรมก�ร 35,000 35,000 - - - 15,000

รายนามคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบ
แทนรวมบำาเหน็จกรรมการ

ปี 2561
บริษัท ตรวจสอบ

บริหาร       
ความเสี่ยง

สรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ               
ธรรมาภิบาล

1. น�ยตัน  ภ�สกรนที 378,767 - - - - - 378,767

2. น�งอิง  ภ�สกรนที 649,315 - - - - - 649,315

3. น�ยธิติ  จิรนนท์ก�ล 108,219 - - - - - 108,219

4. น�ยธนพันธุ์  คงนันทะ 324,658 - - - - - 324,658

5. น�ยวิโรจน์  สุภ�สูรย์ 324,658 - - - - - 324,658

6. น.ส. อ�รย� พ�นิช�ยุนนท์ 108,219 - - - - - 108,219

7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  
   นิมมลธน�กรณ์ 378,767 - 540,000 60,000 - - 978,767

8. น�ยประส�น  ลิ้มพิพัฒนกุล 486,986 - 420,000 - 45,000 60,000 1,011,986

9. น�ยอิสสระชัย  เดช�ฤทธิ์ 486,986 - 420,000 - 45,000 60,000 1,011,986

รวม 3,246,575 - 1,380,000 60,000 90,000 120,000 4,896,575
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ในปี 2559 - 2561 บริษัทฯมีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่�ตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริห�รดังนี้
 ต�ร�งแสดงค่�ตอบแทนผู้บริห�รในปี 2559 - 2561

ค่าตอบแทนอื่นๆ
ในปี 2559 – 2561 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้�กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้บริห�ร ดังนี้

ประเภท
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำานวน
(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

ประเภท
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

เงินสมทบกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ

7 1,426,740 6 1,404,504 6 1,380,144

รวม 1,426,740 1,404,504 1,380,144

บุคลากร
 บริษัทฯ ถือว�่พนักง�นของบริษัทฯ เป็นทรัพย�กรที่มีค่�อย่�งยิ่ง จึงให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รและก�รพัฒน�บุคล�กร เพื่อให้คงไว้
ซึ่งบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์ อันจะเป็นพื้นฐ�นของศักยภ�พก�รแข่งขันของบริษัทฯ

จำานวนพนักงานทั้งหมด
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561  บริษัทฯ มีพนักง�นทั้งสิ้นจำ�นวน 346  คน ต�มลำ�ดับ โดยเป็นพนักง�นประจำ�ทั้งหมด

ตารางแสดงรายละเอียดจำานวนพนักงานในแต่ละสายงาน

แผนก/ฝ่าย
จำานวนพนักงาน

31 ธ.ค. 61

1. สำ�นักกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร 11

2. บัญชีก�รเงิน 12

3. ก�รตล�ดธุรกิจเครื่องดื่ม 25

4. โรงง�น 261

5. ออกแบบ 5

แผนก/ฝ่าย
จำานวนพนักงาน

31 ธ.ค. 61

6. สื่อส�รก�รตล�ด 3

7. ส�รสนเทศและก�รตล�ดออนไลน์ 6

8. ทรัพย�กรบุคคล 14

9. พัฒน�ธุรกิจ -

10. จัดซื้อ 3

11. กฎหม�ย 3

12. ฝ�่ยตรวจสอบภ�ยใน 3

รวม 346
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การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 ในระหว่�งปี 2561 ได้มีก�รรับพนักง�นเพิ่มขึ้นในบ�งส�ยง�น เช่นฝ่�ยโรงง�น  และฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล เพื่อรองรับก�รขย�ยธุรกิจ

ค่าตอบแทนพนักงาน
 บริษัทฯ มีนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนพนักง�นที่คำ�นึงถึงคว�มเหม�ะสม และเป็นธรรม ต�มคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ  ผลก�รปฏิบัติง�น
ของพนักง�นแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่�เฉลี่ยของอุตส�หกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีคว�มเหม�ะสมกับก�รขย�ยตัวของธุรกิจ 
และก�รเติบโตของบริษัทฯด้วย ทั้งนี้ ในก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของพนักง�นจะเชื่อมโยงกับ ก�รวัดผล ก�รดำ�เนินง�นของพนักง�นทุกระดับใน
รูปแบบของดัชนีวัดผลก�รปฏิบัติง�น (KPI) ซึ่งพนักง�นแต่ละคนจะต้องทำ� ก�รประเมินผลต่อผู้บังคับบัญช� โดยก�รขึ้นเงินเดือนประจำ�ปีและ 
ก�รจ่�ยโบนสัประจำ�ปจีะข้ึนอยูกั่บผลก�รดำ�เนินง�นต�ม ก�รประเมินผล KPI ในแตล่ะปบีรษัิทฯ มกี�รจ่�ยผลตอบแทนให้แก่พนกัง�นในลักษณะ
ต�่งๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันกลุ่ม ค่�ล่วงเวล� และค่�ตอบแทนอื่น โดยผลตอบแทนพนักง�น 
(ไม่รวมเจ้�หน้�ที่ระดับผู้บริห�ร) ปี 2559 - 2561มีดังนี้

หมายเหตุ : * ค่�ตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ค�่ย�นพ�หนะ ค�่โทรศัพท์ ค�่จ้�งแรงง�น ค�่ล่วงเวล� และสวัสดิก�ร 
             พนักง�น เป็นต้น 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพ�ทด้�นแรงง�นกับผู้บริห�รหรือพนักง�นบริษัท ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับก�รละเมิดสิทธิหรือผิดสัญญ� ก�รจ้�ง 
แรงง�นแต่อย่�งใด

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
 บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�บุคล�กรของบริษัท ให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลสูงสุดบริษัทฯ จึงมี 
นโยบ�ยท่ีจะพัฒน�พนักง�นเพ่ือเพ่ิมศักยภ�พในก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นซึ่งจะส่งผลต่อศักยภ�พในก�รแข่งขันและผลักดันให้องค์กร
บรรลุสู่เป้�หม�ยได้อย�่งยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักง�นมีโอก�สเพิ่มทักษะในก�รปฏิบัติง�น แสวงห�คว�มรู้ ใหม่ๆ รวมถึงก�รมี 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนปลูกฝังจริยธรรมและธรรม�ภิบ�ลในก�รปฏิบัติง�น ให้พนักง�น ทุกระดับร�ยละเอียดดังนี้ 
 • ก�รพัฒน�อ�ชีพของพนักง�น ได้กำ�หนดเส้นท�งคว�มก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพเพ่ือให้พนักง�นรับรู้ว่�ตนเองส�ม�รถเลื่อนตำ�แหน่ง 
หรอืส�ม�รถโอนย�้ยหรือสบัเปล่ียนหมุนเวยีนง�นไปยงัหนว่ยง�นอืน่ๆ บนพ้ืนฐ�นของคว�มรูค้ว�มส�ม�รถและคว�มเหม�ะสม รวมท้ังกำ�หนด
หลักเกณฑ์ก�รเลื่อนตำ�แหน่ง/ปรับระดับตำ�แหน่งไว้อย่�งชัดเจน
 • ก�รฝึกอบรมและพัฒน�พนักง�น จะมุ่งเน้นก�รฝึกอบรมภ�ยในต�มแผนก�รฝึกอบรมท่ีครอบคลุมท้ังด้�นก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ  
ก�รพัฒน�ทัศนคติ และก�รพัฒน�ทักษะก�รปฏิบัติง�น ซึ่งใช้ทั้งก�รฝึกอบรมภ�ยในและภ�ยนอก  โดยให้โอก�สอย่�งทั่วถึงและสม่ำ�เสมอ 
และเหม�ะสมกบัพนกัง�นแต่ละตำ�แหน่งเพื่อพัฒน�คว�มรูแ้ละศักยภ�พในก�รทำ�ง�นของพนกัง�น (เปดิเผยโดยละเอียด ในร�ยง�นก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืน)

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

ค่�ตอบแทนอื่นๆ* 72,510,829 62,091,045 62,091,045

รวม 192,195,704 178,736,862 176,786,440
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัทฯ ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล จ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท  ครั้งที่ 1/2559  
เมื่อวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2559 โดยในปี 2561  คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลได้ปฏิบัติหน้�ที่ ต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของ 
คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล และได้จัดให้มีก�รประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมก�ร ธรรม�ภิบ�ล เข้�ร่วมประชุมต�มร�ยละเอียด สรุปส�ระ
สำ�คัญในก�รปฏิบัติหน้�ที่ ดังนี้
 1. น�ยประส�น ลิ้มพิพัฒนกุล  กรรมก�รอิสระ/ประธ�นกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล 
      (เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง)
 2. น�ยอิสสระชัย เดช�ฤทธิ ์             กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
      (เข้าร่วมประชุม 2/4 ครั้ง)
 3. น�งอิง  ภ�สกรนที  กรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
      (เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง)

• พิจ�รณ�ทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ เพื่อนำ�ไปปรับใช้ภ�ยในองค์กรโดยให้มีคว�มสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
CGR ของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รไทย (IOD) และเกณฑ์ก�รประเมินตนเองเรื่องก�รต่อต�้นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นของแนว
ร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (CAC) และ Corporate Governance Code ของสำ�นักง�น ก.ล.ต

• พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นชอบแผนง�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นในปี2561 และทบทวนผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม� 
เพื่อก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นด้�นกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น

• ติดต�มผลร�ยง�นก�รปฏิบัติต�มก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในร�ยง�นประจำ�ปี2561 แบบ 56-1 และ ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 
(SD Report) เพ่ือก�รพัฒน�ก�รของบริษัทฯ และพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี ในภ�พรวมและนำ�เสนอร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร
บริษัท

• ติดต�มก�รทำ�หน้�ที่ของคณะทำ�ง�นเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน(SD Committee) ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่�งๆ ของ 
บริษัทฯ  เพื่อให้เกิดก�รปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม รวมทั้งก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ที่อ�จมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยกำ�หนดให้มีก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นให้คณะกรรมก�รธรรมภิบ�ลทร�บ
เป็นระยะต�มคว�มเหม�ะสม

• นำ�เสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�หลักปฏิบัติ 8 ประก�ร ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
(CG Code) ต�มข้อแนะนำ�ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ เพื่อทบทวนก�รนำ�หลักก�รดังกล่�ว
ม�ปรับใช้ให้เหม�ะสมกับบริษัทฯ  

คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกระดับ เห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐ�นของธรรม�ภิบ�ลมีจริยธรรม  โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมุ่งมั่นที่จะกำ�กับดูแลให้บริษัทฯ  ดำ�เนินง�นต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และ 
จรรย�บรรณท�งธุรกิจเพื่อพัฒน�และยกระดับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ  ให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลอันเป็นก�รสร้�ง
คว�มเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ตลอดจนพัฒน�ไปสู่ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน

 
รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

น�ยประส�น  ลิ้มพิพัฒนกุล
ประธ�นกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมก�รบริษัท ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัทฯ) ได้ให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และ 
 มุ่งมั่นอย่�งยิ่งที่จะพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รอย่�งต่อเนื่องให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินธุรกิจที่มีก�รพัฒน�และ ก�รบริห�ร 
จัดก�รที่ดีโดยมุ่งเน้นก�รสร้�งประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยึดมั่น คุณธรรม 
จริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจที่มีก�รเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์  และโปร่งใส  ส�ม�รถตรวจสอบได้  และได้จัดทำ�เป็นนโยบ�ยด้�นก�ร 
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยมีคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล ทำ�หน�้ที่ดูแลให้ กรรมก�ร  กรรมก�รบริห�ร  ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคนปฏิบัติ ให้ถูกต้อง 
ต�มกฎข้อบังคับต�่งๆ ของ ก.ล.ต. / ข้อบังคับบริษัทฯ /   ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/  พระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชน รวมทั้งกฎหม�ยอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมก�รบริษัท ได้อนุมัติ “นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี” ของบริษัทฯในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 6/2556 
เมื่อวันที่ 17 มิถุน�ยน 2556และในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง 
“นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี” เพื่อให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน และในก�รประชุม คณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 6/2561เมื่อวันที่  
12 ธันว�คม 2561 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง  “หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี” ที่ครอบคลุม นโยบ�ย หลักก�ร จริยธรรม จรรย�บรรณ และ 
ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน

เป้าหมายของนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมก�รบริษัท ให้คว�มสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยกำ�หนดเป้�หม�ยของนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีไว้ดังนี้ 

มุ่งเน้นให้ก�รดำ�เนินกิจก�รเป็นไปอย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ยและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีคว�มโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญ
ต่อระบบก�รตรวจสอบและควบคุมภ�ยใน ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ ที่ครอบคลุมทุกด้�นเศรษฐกิจ สังคม และ 
ส่ิงแวดลอ้มอนัจะสง่ผลให้กจิก�รมีก�รเตบิโตอย�่งตอ่เนือ่งและยัง่ยนื และเป็นก�รเพ่ิมมลูค�่ให้แกผู่ถ้อืหุ้นและ ผูมี้ส่วนได้เสยีภ�ยใตก้รอบของกฎหม�ย 
และจริยธรรมท�งธุรกิจ นอกจ�กน้ีบริษัทฯ ได้มีก�รรณรงค์ส่งเสริมคว�มสำ�คัญของก�รปฏิบัติหน้�ท่ีต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รอย่�งจริงจัง 
โดยมีก�รจัดอบรม เผยแพร่ และประช�สัมพันธ์นโยบ�ยและคว�มรู้เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯผ่�นร�ยง�นประจำ�ปี/ เอกส�ร
คู่มือหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี/ แบบ 56-1/ SD Report/ รวมถึงบริษัทฯได้ทำ�ก�รประช�สัมพันธ์ผ่�นเว็บไซต์บริษัทฯ www.ichitangroup.com   
ท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ เป็นต้น เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกแก่ กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคนในองค์กร และเป็นก�รเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ยภ�ยนอกให้รับทร�บ

คณะกรรมก�รบริษัทได้มีก�รทบทวนและปรบัปรุงนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกจิก�รท่ีดีสำ�หรบับรษิทัจดทะเบียน 
ปี2560 (CG Code2017) อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผ่�นก�รนำ�เสนอจ�กคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลเพื่อปรับปรุงนโยบ�ยฯให้มีคว�มเหม�ะสม 
กับสถ�นก�รณ์ และสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจ และส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ได้ท่ัวท้ังองค์กรรวมถึงให้มีคว�มสอดคล้องกับแนวท�งของตล�ดหลักทรัพย์ฯ 
หรือหน่วยง�นก�รกำ�กับดูแลท่ีเก่ียวข้องซ่ึงถือเป็นก�รยกระดับแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นบริษัทจดทะเบียนที่ได้นำ�ม�
ปรับใช้ให้เหม�ะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหม�ะสมกับบริษัทฯพร้อมทั้งเหตุผลและม�ตรก�รทดแทน 
โดยได้บันทึกไว้เป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัททุกครั้ง

ในปี 2561 บริษัทฯได้นำ�หลักก�ร CG Code ม�ประยุกต์ใช้เข้�กับธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้
• ประธ�นกรรมก�รบริษัทไม่ได้เป็นกรรมก�รอิสระ และ ประธ�นกรรมก�รบริษัท และ กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รเป็นบุคคลคนเดียวกัน

เนื่องจ�กธุรกิจของบริษัทฯต้องก�รผู้นำ�ที่มีคว�มส�ม�รถมีประสบก�รณ์ มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและเชี่ยวช�ญในธุรกิจเครื่องดื่มถึงแม้ว่� 
ประธ�นกรรมก�รบริษัทจะมิใช่กรรมก�รอิสระแต่บริษัทฯก็มีก�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ีอย่�งชัดเจนมีกลไกในก�รดำ�เนินง�นท่ีมีก�รถ่วงดุล 
อำ�น�จและโปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักก�รกำ�กับดูแลลกิจก�รที่ดีและปฏิบัติหน้�ที่โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้ง
บริษัทฯได้แต่งตั้งกรรมก�รอิสระ 1 ท่�นร่วมพิจ�รณ�กำ�หนดว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัททุกครั้ง 

• ก�รจ้�งที่ปรึกษ�ภ�ยนอกประเมินผลก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รทุก 3 ปี เนื่องจ�กแต่คณะกรรมก�รบริษัท กรรมก�รร�ยบุคคล และ 
คณะกรรมก�รชุดย่อย ได้ทำ�ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นเป็นประจำ�ทุกปี โดยได้แสดงคว�มคิดเห็นและประเมินผลด้วยตนเองอย่�ง 
เป็นอิสระและได้นำ�ผลก�รประเมินม�พัฒน�ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รโดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนก�ร  
ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี

 จ�กก�รที่บริษัทฯได้ยึดมั่นในก�รนำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีม�ประยุกต์ใช้ ในก�รบริห�รง�นและก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัทฯ อย่�งต่อเนื่อง และได้พัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รให้มีประสิทธิภ�พและมีคว�มเหม�ะสมกับบริษัทฯ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี 



บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

57

 • ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำาปี 2561
 ผลก�รประเมินก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทจดทะเบียนไทยในตล�ดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of  Thai Listed 
Companies) ประจำ�ปี 2560 และปี2561(2 ปีซ้อน) ซึ่งได้รับก�รประเมินผลโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯจัดอยู่ใน
ระดับ “ดีเลิศ”  และ ติดอันดับ 1 ใน 50 บริษัทที่มีคะแนน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้�รับก�รประเมินหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
ที่บริษัทฯยึดถือเป็นเกณฑ์และประยุกต์ใช้ ในก�รดำ�เนินธุรกิจคือ ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ก.ล.ต./สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร
บริษัทไทย (IOD)/องค์กรเพื่อคว�มร่วมมือและพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ(OECD)/ ASEAN CG Scorecard/The 2017Corporate Governance 
Code: CG Code โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดต�มเกณฑ์ ได้แก่
  หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น
  หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกร�ย เช่น ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ นักลงทุนร�ยย่อย  

นักลงทุนสถ�บัน  นักลงทุนในประเทศและต่�งประเทศ เป็นต้น โดยมีคว�มตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิของตนเอง นอกจ�กนี้ 
บริษัทฯ ยังได้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติในเรื่องต่�งๆ ที่ส่งเสริมและอำ�นวยคว�มสะดวก ในก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

บริษัทฯ ให้ข้อมูล วัน เวล� สถ�นที่ และว�ระก�รประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น 
เป็นก�รล่วงหน้�อย่�งเพียงพอและทันเวล� และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บกฎเกณฑ์ต่�งๆท่ีใช้ในก�รประชุม ข้ันตอนก�รลงมติ รวมถึงก�รเผยแพร่ข้อมูล 
ดังกล่�วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หนังสือพิมพ์ ล่วงหน้�ก่อนที่จัดส่งเอกส�รเพื่อเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้น
ได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลประกอบก�รประชุมล่วงหน้�อย่�งเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกส�รจ�กบริษัทฯ

ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561 คณะกรรมก�รบริษัท กำ�หนดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปี โดยจะจัดขึ้น              
ภ�ยใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯโดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษ�ยน 2561 
เวล� 14.00 น. โรงแรม อว�นี  เอเทรียม กรุงเทพฯ

ในก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯได้ปฏิบัติต�มแนวท�งของ โครงก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM  
Checklist) โดยสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำ�นักง�น ก.ล.ต. และ ผลก�รประเมินคุณภ�พ ก�รจัดประชุมส�มัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561(AGM Checklist) ของบริษัทฯอยู่ในระดับ “100 คะแนน” ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ทำ� 
ก�รสำ�รวจทั้งหมดอยู่ที่ 92.42 คะแนน

การอำานวยความสะดวกก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 มติของคณะกรรมก�รบริษัท ครั้งที่1/2561 วันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2561 ได้กำ�หนดให้จัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 ในวันที่ 25 
เมษ�ยน 2561 เวล� 14.00 น. ณ โรงแรม อว�นี   เอเทรียม กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้ ขนส่งส�ธ�รณะ เช่น รถไฟฟ้�ใต้ดิน (MRT) ท�งด่วน  ป�้ยรถเมล ์
และ มีรถตู้รับส่งจ�ก MRT เป็นต้น และได้แจ้งกำ�หนดก�รพร้อมว�ระก�รประชุมให้  ผู้ถือหุ้นทร�บผ่�นระบบข่�วของ ตล�ดหลักทรัพย์ฯ  (SET Portal) 
ล่วงหน้� 62 วันก่อนวันจัดประชุมฯ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกส�รที่เกี่ยวข้องโดยเฉพ�ะ หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข” ไว้บน 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com ในส่วนของ “เอกส�รเชิญประชุมผู้ถือหุ้น” หัวข้อ “ก�รประชุมผู้ถือหุ้น” ทั้งภ�ษ�ไทยและ 
ภ�ษ�อังกฤษ ล่วงหน้�ก่อนวันประชุม 41 วัน (วันที่ 15 มีน�คม 2561) และเว็บไซต์ของตล�ดหลักทรัพย์ฯเพื่อเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวล�ในก�ร
ศึกษ�ข้อมูลประกอบก�รประชุมล่วงหน้�อย่�งเพียงพอ หลังจ�กนั้นบริษัทฯ ได้มอบหม�ยให้บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 
(TSD) ซึ่งเป็นน�ยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯในรูปแบบเอกส�รที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปร�กฏบนเว็บไซต์ให้กับ 
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ผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนวันประชุม 21 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล คว�มเห็นคณะกรรมก�รบริษัท คว�มเห็น 
คณะกรรมก�รชุดย่อย และก�รลงมติ ในแต่ละว�ระ กฎเกณฑ์และวิธีก�รในก�รเข้�ร่วมประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งได้แนบซีดีร�ยง�นประจำ�ปี  
หนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับค่�ตอบแทนกรรมก�ร และ เอกส�รอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีร�ยละเอียดอย่�งครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบ
ก�รพิจ�รณ�ของผู้ถือหุ้น นอกจ�กนั้นยังได้ประก�ศหนังสือ นัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์ร�ยวัน ล่วงหน้�ก่อนวันประชุม 31 วัน และลงประก�ศ
ติดต่อกันเป็นเวล� 3 วัน ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด สำ�หรับนักลงทุนสถ�บัน เพื่อเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเข้�ร่วมประชุมส�มัญฯ บริษัทฯ
ได้จัดเตรียมเอกส�รหนังสือมอบฉันทะต�มที่ขอให้กับนักลงทุนสถ�บัน และ นักลงทุนต่�งช�ติผ�่นช่องท�ง E-mail : ir@ichitangroup.com ให้
พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อคว�มสะดวกในก�รลงทะเบียนก่อนเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมก�รอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน 
ผูถ้อืหุน้ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมก�รอสิระเปน็ผูเ้ข้�รว่มประชมุแทนท้ังน ผูถ้อืหุ้นส�ม�รถเลอืกมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ใดหรอื 
จะเป็นกรรมก�รอิสระต�มที่ได้รับแต่งตั้งเข้�ประชุมแทน

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 
 ในวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษ�ยน 2561 เวล� 14.00 น  ณ โรงแรม อว�นี   เอเทรียม กรุงเทพฯ บริษัทฯมีก�รจัดเจ�้หน�้ที ่
ต้อนรับและให้ข้อมูลในก�รตรวจเอกส�รและลงทะเบียนเพื่อเข้�ร่วมประชุมฯ บริษัทฯใช้ระบบบ�ร์โค้ด (Barcode) ในก�รลงทะเบียน ก�รนับคะแนน 
และแสดงผล เพื่อคว�มถูกต้อง แม่นยำ� สะดวก รวดเร็ว ในก�รลงทะเบียนและก�รนับคะแนนเสียงทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ ผู้ถือหุ้นส�ม�รถลงทะเบียน 
กอ่นเวล�เร่ิมประชมุ และเม่ือเกินกำ�หนดเวล�ลงทะเบียนแล้วผูถื้อหุ้นทีป่ระสงคจ์ะเข้�ร่วมประชมุยงัส�ม�รถลงทะเบียนเข้�ร่วมประชมุได้โดยไม่เสียสิทธ ิ
โดยส�ม�รถออกเสียงลงคะแนนได้ในว�ระที่อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�และยังไม่ได้มีก�รลงมติ โดยบริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในก�รออกเสียงลง
คะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและในว�ระก�รแต่งตั้งกรรมก�รบริษัทฯได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในก�รลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคลและ
เพ่ือคว�มโปร่งใสบริษัทฯเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นอ�ส�ทำ�หน้�ที่เป็นผู้ตรวจสอบก�รนับคะแนนเสียงโดยตลอดก�รประชุมประธ�นกรรมก�รบริษัท
เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถ�มตลอดก�รประชุม และเม่ือถึงเวล�เร่ิมประชุม ประธ�นกรรมก�รบริษัท ประธ�นคณะกรรมก�รชุดย่อยทุกชุด กรรมก�ร 
ทุกท่�น ผู้บริห�รระดับสูง ผู้บริห�รสูงสุดด�้นก�รเงิน (CFO) เลข�นุก�รบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี จ�กบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จำ�กัด 
(“KPMG”) และ ฝ่�ยกฎหม�ยของบริษัทฯเข้�ร่วมประชุม และก่อนเริ่มก�รประชุมประธ�นกรรมก�รบริษัทได้แจ้งสัดส่วนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะวิธีก�รประชุมก�รลงคะแนนเสียง และก�รนับคะแนนเสียง พร้อมกันนี้คณะกรรมก�รบริษัทมีนโยบ�ยที่จะไม่เพิ่มว�ระก�รประชุมที่ มิได้แจ้งล่วง
หน้�ในวันประชุมฯ(ร�ยละเอียดขั้นตอนก�รประชุมเปิดเผยไว้แล้วในร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นปี2561)

หลังวันประชุม
 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลก�รลงคะแนนเสียงในวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นโดยแจ้งผ่�นระบบข่�วของ 
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ (SET Portal) พร้อมเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย บริษัทฯได้บันทึกร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นครบถ้วน เช่น ร�ยช่ือ 
คณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รบริห�ร ผู้บริห�รระดับสูง มติที่ประชุม  คำ�ถ�มจ�กผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และสัดส่วนคณะกรรมก�ร
ที่เข้�ร่วมประชุม เป็นต้น บริษัทฯได้ส่งสำ�เน�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นถึงตล�ดหลักทรัพย์ฯภ�ยใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมและส่งถึงกระทรวง
พ�ณิชย์ภ�ยในระยะเวล�ต�มกฎหม�ยกำ�หนดพร้อมทั้งเผยแพร่วีดีโอบันทึกก�รประชุมและร�ยง�นก�รประชุมดังกล่�วบนเว็บไซต์บริษัทฯ 
www.ichitangroup.com ด้วย

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 คณะกรรมก�รบริษัทให้โอก�สแก่ผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกันทุกร�ยทั้งร�ยใหญ่ ร�ยย่อย ผู้ถือหุ้นต่�งช�ติ เป็นต้น และมีนโยบ�ยใน 
ก�รปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นให้เท่�เทียมกันซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้

1, คณะกรรมก�รบริษัทมีนโยบ�ยอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในก�รเสนอเพ่ิมว�ระก�รประชุมและเสนอชื่อบุคคลเลือกตั้งเป็น
กรรมก�รล่วงหน้�ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทร�บผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ฯ (SET Portal) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ในปี 2561 แจ้งระหว่�ง วันที่ 1 ตุล�คม 2561 – 31 ธันว�คม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นร�ยใดเสนอ ว�ระ หรือ บุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมก�ร
ในช่วงเวล�ดังกล่�ว

2. คณะกรรมก�รบริษัทจะไม่เพิ่มว�ระก�รประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นก�รล่วงหน้�โดยไม่จำ�เป็นโดยเฉพ�ะว�ระสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้น 
 ต้องใช้เวล�ในก�รศึกษ�ข้อมูลก่อนก�รตัดสินใจ
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3. คณะกรรมก�รบริษัทเสนอชื่อกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 1 คน เป็นท�งเลือกในก�รมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ/หรือ  บุคคลอื่นใดให้เป็น 
ผู้รับมอบฉันทะในก�รประชุมฯโดยบริษัทฯ ได้จัดส่ง ใบมอบฉันทะต�มแบบท่ีกระทรวงพ�ณิชย์กำ�หนดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ทุกคร้ัง

4. คณะกรรมก�รบริษัทสนับสนุนให้มีก�รใช้บัตรลงคะแนนเสียงในว�ระที่สำ�คัญ เพื่อคว�มโปร่งใสในก�รตรวจสอบ
5. ร�ยก�รระหว่�งกันบริษัทฯได้ดำ�เนินก�รอย่�งยุติธรรมต�มร�ค�ตล�ดและกฎหม�ยและเป็นไปต�มปกติธุรกิจก�รค้� (Fair and at arms’ 

length) โดยผ่�นคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
6. ผู้ถือหุ้นทุกร�ย เช่น ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย นักลงทุนสถ�บัน นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนต่�งช�ติ และ นักวิเคร�ะห์ส�ม�รถเสนอ

แนะแสดงคว�มคิดเห็นหรือสอบถ�มข้อมูลได้โดยตรงกับผู้บริห�รใน กิจกรรม Opportunity Day/ ก�รประชุม One on One Meeting / 
ก�รประชุมนักวิเคร�ะห์ (Analyst Meeting) เป็นต้น บริษัทฯจัดให้มีหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) ขึ้น โดยเป็น 
ศูนย์กล�งเพื่อดูแลเกี่ยวกับก�รเปิดเผยข้อมูล  ผ่�นท�ง Email:  ir@ichitangroup.com   และ เบอร์โทร 02-7165555

7. คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รเก็บรักษ�และป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยในไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร และแจ้งนโยบ�ยดังกล�่วให้
 กรรมก�ร ผู้บริห�ร และ พนักง�นทุกคนในองค์กรรับทร�บและถือปฏิบัติพร้อมกำ�หนดให้กรรมก�รทุกคนและผู้บริห�รที่มีหน�้ที่ร�ยง�น 

ก�รถอืครองหลักทรพัยต์�มกฎหม�ยจัดส่งร�ยง�นดังกล่�วแจ้งใหบ้รษัิทฯทร�บอย�่งนอ้ย 1 วนั ลว่งหน้�กอ่นทำ�ก�รซือ้ข�ยหลกัทรัพย ์ 
โดยเลข�นุก�รบริษัทจะนำ�ร�ยง�นให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัททร�บร�ยไตรม�ส ร�ยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ก�รดูแลเรื่องก�รใช้
ข้อมูลภ�ยใน”

       
 ในปี 2561 ไม่มีกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทฯทำ�ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยในและบริษัทฯ ไม่มีกรณีก�รไม่ปฏิบัติต�ม
หลักเกณฑ์ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันหรือซื้อข�ยหลักทรัพย์ที่กำ�หนดโดยพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ/ สำ�นักง�น ก.ล.ต/ ตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 คณะกรรมก�รบริษัท มีนโยบ�ยในก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอกของ 
บริษัทฯ รวมถึงก�รคุ้มครองและรักษ�สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย�่งยุติธรรมและถูกต้องต�มกฎหม�ยและให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเค�รพ
สิทธิมนุษยชน ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม มีคว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และยึดมั่นก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มซื่อสัตย์ โปร่งใสและ 
ก�รตอ่ต�้นทจุริตคอร์รปัชนัทกุรูปแบบ  ควบคูไ่ปกับก�รดูแลรกัษ�สิง่แวดลอ้มและก�รรว่มพัฒน�ชมุชน หรอืสังคม คณะกรรมก�รบรษัิทมีนโยบ�ย 
และแนวท�งดำ�เนินก�รที่ชัดเจนในก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯมีคณะกรรมก�รตรวจสอบที่มีคว�มอิสระ พิจ�รณ�และ
ตรวจสอบข้อมูลต�มกระบวนก�รที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้โดยส�ม�รถ สรุปคว�มสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
 ลูกค้า : มุ่งเน้นให้ลูกค้�ได้รับผลประโยชน์และคว�มพึงพอใจอย่�งสูงสุด โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รเอ�ใจใส่ลูกค้�ในทุกกลุ่ม และนำ�เสนอ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีมคีณุภ�พและม�ตรฐ�น อกีท้ังยงัเล็งถึงประโยชน์และคณุค่�ทีล่กูค้�จะได้รับจ�กสินค้�และบริก�รพรอ้มกำ�หนดนโยบ�ยเกีย่วกับก�รปฏิบตั ิ
ที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้�ไว้ใน “จริยธรรมและจรรย�บรรณท�งธุรกิจ”
 ผู้ถือหุ้น : มุ่งเน้นพัฒน�องค์กรให้มีก�รเติบโต อย่�งมีประสิทธิภ�พ โปร่งใส สร�้งผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหม�ะสมเหม�ะสมแก่         
ผู้ถือหุ้นโดยดำ�เนินก�รให้มีผลประกอบก�รท่ีดีและมีก�รขย�ยธุรกิจให้เติบโตอย่�งต่อเนื่องอย่�งยั่งยืนพร้อมท้ังมีระบบก�รควบคุมภ�ยในและ 
ก�รตรวจสอบภ�ยในและระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่มีประสิทธิภ�พ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกันให้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ทันก�ล ถูกต้อง 
ครบถ้วน ในนโยบ�ย“จริยธรรมและจรรย�บรรณท�งธุรกิจ”
 พนักงาน  :  มุ่งพัฒน�ศักยภ�พพนักง�นอย่�งต่อเนื่องและส่งเสริมพนักง�นให้มีโอก�สในคว�มก้�วหน้�และคว�มมั่นคง รวมทั้งได้ปฏิบัติ 
กับพนักง�นอย�่งเท่�เทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหม�ะสมต�มคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และผลของก�รปฏิบัติง�นซึ่งวัดโดยดัชนีชี้วัด 
ผลง�นหรือคว�มสำ�เร็จของง�น(KPIs)โดยร�ยละเอียดปร�กฏใน “ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน”
 คู่ค้าและเจ้าหนี้  :  มุ่งสร้�งคว�มไว้ว�งใจ คว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือที่ดี ได้ยึดมั่นในเรื่องคว�มซื่อสัตย์ต่อก�รปฏิบัติต�มเงื่อนไข
ที่ให้ไว้ต่อคู่ค้�และเจ้�หนี้ทุกประเภท โดยจะอยู่ภ�ยใต้เงื่อนไขที่ได้มีก�รตกลงต�มสัญญ� รวมถึงหลักเกณฑ์และต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด เพื่อก่อให้
เกิดคว�มสัมพันธ์อันดีท�งธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่�ย
 พันธมิตรและคู่แข่งขันทางการค้า : บริษัทฯปฏิบัติต่อพันธมิตรและคู่แข่งขันท�งก�รค้�อย่�งเป็นธรรมและรักษ�คว�มลับภ�ยใต้หลักเกณฑ์ 
          และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต�มกรอบก�รแข่งขันที่ดี เพื่อเป็นก�รรักษ�บรรทัดฐ�นของข้อพึงปฏิบัติในก�รแข่งขัน  
         รวมทั้งไม่แสวงห�ข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งขันท�งก�รค้�อย่�งไม่สุจริตและไม่เป็นธรรมทั้งนี้บริษัทฯ ไม่เคยม ี
        ประวัติก�รผิดนัดชำ�ระหนี้เลย
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 ทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯให้คว�มสำ�คัญกับก�รไม่ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์ โดยกำ�หนดเป็นนโยบ�ยและวิธีปฏิบัติ
เป็นล�ยลักษณ์อักษรที่ชัดเจน มีก�รสื่อส�ร ติดต�ม ควบคุมดูแลและตรวจสอบเพื่อมิให้เกิดก�รล่วงละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� หรือลิขสิทธิ์ 
โดยร�ยละเอียดปร�กฏใน “ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน”
 ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  :  ยึดมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระมัดระวังในก�รกระทำ�
ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้คว�มใส่ใจกับก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อมเป็นอย่�งดี โดยจะดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม  
และให้ก�รสนับสนุนกิจกรรมต่�งๆ ที่เกื้อกูลและสร้�งสรรค์ต่อสังคมต�ม  คว�มเหม�ะสม อีกทั้งรับผิดชอบและดูแลไม่ให้มีผลกระทบเกิดขึ้น รวมทั้ง 
ส่งเสรมิใหพ้นกัง�นมจิีตสำ�นกึและคว�มรบัผดิชอบตอ่สังคมท้ังน้ี บรษิทัฯจะปฏบิตัติ�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยและกฎระเบยีบต�่งๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือ 
ให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับก�รดูแลอย่�งดีโดยร�ยละเอียดปร�กฏใน “ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน”

 บริษัทฯ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ�่ยที่เป็นส่วนหนึ่งในคว�มสำ�เร็จและเติบโตได้อย่�งยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมก�รบริษัท และ 
คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่�งทั่วถึง ก�รจัดให้มีช่องท�ง
สำ�หรับให้ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถส่งคว�มคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน ต่อบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงร�ยละเอียดไว้ ใน “หลักก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดี” โดยได้เผยแพร่นโยบ�ยดังกล�่วไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.ichitangroup.com หัวข้อ “ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี” 
รวมถึงได้จัดทำ� “ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน”ต�มม�ตรฐ�นส�กล GRI  และ UN Sustainable Development Goals แบบแยกเล่มจ�กร�ยง�น
ประจำ�ปี 2561 เพื่อร�ยง�นและเปิดเผยก�รดำ�เนินง�น ด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ�่ยรับทร�บอีกด้วยที่ http://www.ichitangroup.com/sustainability_report.html หัวข้อ “ร�ยง�นคว�มยั่งยืน” ในปี 2561 “บทบ�ทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย”  บริษัทฯเปิดเผยโดยละเอียดไว้ใน “ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน”

•  ส่งเสริมให้มีก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พและให้เกิดคว�มคุ้มค่�โดยกำ�หนดให้พนักง�นมีคว�มเอ�ใจใส่และปฏิบัติง�นด้วยคว�มปลอดภัย 
และคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่นพนักง�น และผู้บริห�ร ของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม 
และยังคงยึดถือและพัฒน�ก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่�งต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติก�รเกิดอุบัติเหตุ อัตร�ก�รหยุดง�น และอัตร�
ก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นเปิดเผยไว้ใน “ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน” และ แบบ 56-1 

• ได้กำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รพัฒน�บุคล�กรและแนวปฏิบัติ และเปิดเผยตัวเลขจำ�นวนช่ัวโมงเฉล่ียของก�รฝึกอบรมของพนักง�นต่อปีเปิดเผย 
ไว้ใน “ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน”และ แบบ 56-1

• ได้มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยอื่นๆ เช่น นโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชัน  นโยบ�ยที่จะไม่เกี่ยวข้องกับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ ก�รปฏิบัติ
อย่�งเป็นธรรมต่อลูกค้� คู่แข่ง คู่ค้� เจ้�หนี้  ก�รไม่ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�และลิขสิทธิ์ เป็นต้นเปิดเผยไว้ใน “ร�ยง�นก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืน”และ แบบ 56-1 และเว็บไซต์ http://www.ichitangroup.com/pdf/corporate/CorporateGovernanceReport.pdf

• กำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏิบัติเก่ียวกับม�ตรก�รป้องกันก�รทุจริตคอร์รัปชัน ว่�ด้วยก�รรับและก�รให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือจูงใจ 
ให้ปฏิบัติในท�งที่มิชอบ ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้ง โดยมีก�รเปิดเผยแนวท�งก�รปฏิบัติให้ทร�บและยังมีก�รเปิดเผยคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริต 
คอร์รัปชันในคู่มือแนวปฏิบัติ “ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน” http://www.ichitangroup.com/investor.php/anti_corruption

• ก�รติดต�มประเมินผล ก�รฝึกอบรม จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยในก�รฝึกอบรมของพนักง�นต่อปี 8 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งม�กกว่�เกณฑ์ที่
กฎหม�ยแรงง�นกำ�หนดไว้ ที่  6 ชั่วโมง/คน/ปี

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
           คณะกรรมก�รบริษัท ให้คว�มสำ�คัญในก�รเปิดเผยข้อมูล ส�รสนเทศ ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลท�งก�รเงิน 
อย่�งถูกต้องครบถ้วน ต�มกฎระเบียบก�รเปิดเผยข้อมูลของสำ�นักง�น ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยหล�กหล�ยช่องท�ง เช่น 
ร�ยง�นประจำ�ปี / แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)/ ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�ที่ยังยืน (SD Report)/ ระบบข่�วตล�ดหลักทรัพย์ฯ 
(SET Portal) / เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com เป็นต้น ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดและต�มกฎหม�ยโดยเปิดเผยทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ
2. เปิดเผย “นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี” “จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ” “จรรย�บรรณนักลงทุนสัมพันธ์” ที่ได้รับอนุมัติจ�ก

คณะกรรมก�รบริษัท ไว้โดยสรุปผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยดังกล่�ว
3. คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัทฯและส�รสนเทศท�งก�รเงิน งบก�รเงินของบริษัทฯ 
 ได้รับก�รรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจ�กผู้สอบบัญชี และไม่มีประวัติก�รถูกสั่งให้แก้ไขงบก�รเงินจ�กตล�ดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย ์
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4. มีก�รกำ�หนดขอบเขตหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อย และจำ�นวนคร้ังของก�รประชุม และ จำ�นวนคร้ังท่ีกรรมก�ร 
แต่ละท่�นเข�้ร่วมประชุมในปีที่ผ่�นม�และคว�มเห็นจ�กก�รทำ�หน้�ที่

5. เปิดเผยค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงท่ีสะท้อนภ�ระหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบโดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ก�รให้ค่�ตอบแทนกรรมก�ร 
และผู้บริห�รไว้อย่�งชัดเจน  โดยส�ม�รถดูร�ยละเอียดได้ในหัวข้อ “ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร” ใน ร�ยง�นประจำ�ปี และ แบบแสดง 
ร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)

6. จัดส่งร�ยง�นท�งก�รเงนิ คำ�อธบิ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงนิและผลก�รดำ�เนินง�น (MD&A) ตอ่ตล�ดหลักทรพัยฯ์ และ สำ�นักง�น 
ก.ล.ต. ภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคว�มเป็นอิสระ  และมีคว�มน่�เชื่อถือ โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�ก สำ�นักง�น ก.ล.ต.
8. คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญต�มนโยบ�ยที่จะไม่ให้กรรมก�ร  ผู้บริห�ร และ พนักง�นใช้โอก�สจ�กก�รเป็น กรรมก�รผู้บริห�รหรือ

พนักง�นแสวงห�ผลประโยชน์ส่วนตน  ดังที่ได้กำ�หนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ” ถึงข้อปฏิบัติสำ�หรับกรรมก�ร ผู้บริห�ร  
และพนกัง�นของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ใหห้ลกีเลีย่งก�รทำ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัที ่อ�จกอ่ใหเ้กดิคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชนก์บับรษิทัฯ 
และบริษทัยอ่ย ในกรณทีีจ่ำ�เป็นตอ้งทำ�ร�ยก�รดังกล่�วตอ้งกระทำ�โดยมรี�ค�และเงือ่นไขเสมอืนก�รทำ�ร�ยก�รกบับคุคลภ�ยนอกรวมถึง  
กรรมก�ร ผู้บริห�ร และ ท่ีมีส่วนได้เสียในร�ยก�รน้ันจะต้องไม่มีส่วนในก�รพิจ�รณ�อนุมัติ ห�กร�ยก�รใดเข้�ข่�ยเป็นร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกัน 
ภ�ยใต้ประก�ศ สำ�นักง�น ก.ล.ต. ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
           คณะกรรมก�รบริษัท ได้จัดตั้งหน่วยง�นนักลงทุนพันธ์ (Investor Relations Section) ที่ดำ�เนินง�น ต�ม “จรรย�บรรณนักลงทุนสัมพันธ์” และ
เป็นศูนย์กล�งเพื่อดูแลเกี่ยวกับก�รเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถ�บัน นักวิเคร�ะห์ และประช�ชนชนทั่วไปที่สนใจ 
ในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรมนอกจ�กนี้ บริษัทฯ มีก�รเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับบริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งภ�ษ�ไทยและ 
ภ�ษ�องักฤษ ผลก�รดำ�เนนิง�น งบก�รเงนิ ข่�วส�ร บรษิทัฯ ขอ้มลูหลกัทรพัย ์กจิกรรมหลักทรัพยร์�ยง�นประจำ�ปี/ร�ยง�นแบบ56-1/ข้อมลูต�่งๆ 
ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.ichitangroup.com/investor.php ส่วน นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor  Relations) โดยมีก�รปรับปรุง
ข้อมูลให้มีคว�มทันสถ�นก�รณ์รวมถึงบริษัทฯให้คว�มสำ�คัญกับก�รเผยแพร่ข้อมูลผ่�น กิจกรรมง�นนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริห�รระดับสูง                         
มีส่วนร่วมในก�รให้ข้อมูลและพบปะ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคร�ะห์ โดยตรงเพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจที่ดีต่อก�รบริห�รง�นของบริษัทฯ และช่วย 
เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นอย่�งต่อเนื่อง 
  โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกิจกรรมในก�รนำ�เสนอข้อมูลของบริษัททั้งท�งตรงและท�งอ้อมเช่นก�รนำ�เสนอข้อมูลแก่นักวิเคร�ะห์  ก�รจัด 
ประชุม One on One meeting จัดนำ�เสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (Company Visit) ก�รนำ�เสนอข้อมูลในง�นบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที ่
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) ก�รนำ�เสนอข่�วส�รผ่�นส่ือมวลชนท้ังในประเทศและต่�งประเทศ  และให้ข้อมูลและตอบข้อซักถ�ม 
ท�งอีเมล์ (E-mail) และโทรศัพท์ โดยส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯเบ้ืองต้นท่ีหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์ น�งส�วพรภักฆศ์ิ จันทร์ผ่องศรี 
ที่โทรศัพท์ 02-716-5555 หรือ E-mail :  ir@ichitangroup.com
  ในปี 2561 บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบข้อมูลท�งก�รเงิน และข้อมูลที่มิใช่ร�ยง�นท�งก�รเงินโดยบริษัทฯจะร�ยง�นข้อมูลที่
ต้องร�ยง�นต�มรอบระยะเวล�บัญชีและส�รสนเทศสำ�คัญต�มเหตุก�รณ์และต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด พร้อมกันนี้ ก�รเปิดเผยร�ยง�นงบก�รเงิน 
ของบริษัทฯ เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่�นม�บริษัทฯ ยังไม่เคยมีประวัติก�รถูกสั่งให้แก้ไขงบก�รเงิน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้ 
เปิดเผยข้อมูลท่ีมิใช่งบก�รเงินต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล�และโปร่งใส ผ่�นช่องท�งของตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯซึ่งข้อมูลดังกล่�วมีก�รปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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ลำาดับ สรุปกิจกรรมในปี 2561 จำานวน(ครั้ง)

1. กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร พบกลุ่มนักลงทุนจ�กโครงก�ร Future Generation Wealth program  
(Company Visit) 24 สิงห�คม 2561

1

2. ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี (AGM) วันที่ 25 เมษ�ยน 2561 1

3. ก�รเปิดเผยข้อมูลผ่�นระบบข่�วตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal)
https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=ICHI&ssoPageId=8&lan-
guage=th&country=TH

22 ร�ยก�ร

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

1

5. จัด Analyst Meeting : กลุ่มนักลงทุนร�ยย่อย /  กลุ่มนักลงทุนสถ�บัน 7

6. ต้อนรับคณะศึกษ�ดูง�นจ�ก JETRO เข้�เยี่ยมชมโรงง�นภ�ยใต้โครงก�ร “FY2017 : The 2nd Global 
Networking Conference on Food Industry in Bangkok” วันที่ 6 มีน�คม 2561

1

7. ว�รส�รนักลงทุนสัมพันธ์ :  IR Newsletter 2

8. ก�รให้ข้อมูลกับ นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น/นักวิเคร�ะห์ ผ่�นโทรศัพท์  5 ส�ย   อีเมล์  6 ฉบับ

9. บริษัทฯมีฝ�่ยง�นสื่อส�รองค์กรทำ�หน้�ที่ออก Press Release และข่�วประช�สัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทฯตลอดปี

 ในปี 2561 บริษัทฯจัดให้มีก�รนำ�เสนอข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคร�ะห์ ดังนี้
  ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคร�ะห์ ส�ม�รถติดต�มได้ผ่�นท�งเว็บไซต์บริษัทฯในส่วน “ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์” ,”IR Newsletter” และ  
“ข่�วส�รผู้ถือหุ้น/นักลงทุน” http://www.ichitangroup.com/investor.php/ir_calendar  และเว็บไซต์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ลำาดับ สรุปกิจกรรมในปี 2561 จำานวน(ครั้ง)

1. กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร พบกลุ่มนักลงทุนจ�กโครงก�ร Future Generation Wealth program  
(Company Visit) 24 สิงห�คม 2561

1

2. ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี (AGM) วันที่ 25 เมษ�ยน 2561 1

3. ก�รเปิดเผยข้อมูลผ่�นระบบข่�วตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal)
https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=ICHI&ssoPageId=8&lan-
guage=th&country=TH

22 ร�ยก�ร

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

1

5. จัด Analyst Meeting : กลุ่มนักลงทุนร�ยย่อย /  กลุ่มนักลงทุนสถ�บัน 7

6. ต้อนรับคณะศึกษ�ดูง�นจ�ก JETRO เข้�เยี่ยมชมโรงง�นภ�ยใต้โครงก�ร “FY2017 : The 2nd Global 
Networking Conference on Food Industry in Bangkok” วันที่ 6 มีน�คม 2561

1

7. ว�รส�รนักลงทุนสัมพันธ์ :  IR Newsletter 2

8. ก�รให้ข้อมูลกับ นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น/นักวิเคร�ะห์ ผ่�นโทรศัพท์  5 ส�ย   อีเมล์  6 ฉบับ

9. บริษัทฯมีฝ่�ยง�นสื่อส�รองค์กรทำ�หน้�ที่ออก Press Release และข่�วประช�สัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทฯตลอดปี

 หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
            คณะกรรมก�รบริษัทมีบทบ�ทสำ�คัญในกำ�หนดให้มี ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี นโยบ�ยก�รต่อต�้นคอร์รัปชัน นโยบ�ยก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืน และจรรย�บรรณธุรกิจ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมก�รบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 
ทักษะและประสบก�รณ์จ�กหล�ยส�ข�อ�ชีพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและมีคว�มเข�้ใจในบทบ�ทหน�้ที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย�่งดี รวมถึงม ี
บทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�หนดนโยบ�ยของบริษัทฯโดยร่วมกับคณะกรรมก�รบริห�รและผู้บริห�รระดับสูงในก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยง แผนก�รดำ�เนินง�น และงบประม�ณของบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี ตลอดจนกำ�กับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่�ก�รจัดทำ�กลยุทธ์และแผนง�นประจำ�ป ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยหลักของบริษัทฯ ซ่ึงในก�รกำ�หนดกลยุทธ์และแผนง�นประจำ�ปี ได้มีก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อม คว�มท้�ท�ย 
และโอก�สท่ีส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ เพ่ือให้ออกม�เป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์หลักท้ังระยะส้ันและระยะย�ว พร้อมกันน้ีบริษัทฯ 
ได้มีนโยบ�ยเกี่ยวกับคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท เช่น โครงสร้�งของกรรมก�ร คุณสมบัติของกรรมก�รรวมทั้งบทบ�ทหน้�ที่                   
คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รเป็นต้น โดยมีร�ยละเอียดดังนี้ 
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1.1 คณะกรรมก�รบริษัท มีจำ�นวนรวม 9 ท่�น มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมก�รจ�กฝ�่ยบริห�ร 6 ท�่น กรรมก�ร
ที่ไม่ได้ม�จ�กฝ่�ยบริห�ร 3 ท่�น ซึ่งมีกรรมก�รที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระต�มหลักเกณฑ์ที่สำ�นักง�น ก.ล.ต. ซึ่งสอดคล้องกับ 
เกณฑ์ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ที่กำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมก�รอิสระม�กกว่�หรือเท่�กับ 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมก�ร
ทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยกรรมก�รที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ มีประสบก�รณ์ มีประวัติก�รทำ��ง�นที่โปร่งใส  
มีคุณธรรมและคว�มรับผิดชอบ มีคว�มหล�กหล�ยวิช�ชีพ และมีประสบก�รณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ อ�ทิ  
ทักษะด้�นบัญชีก�รเงิน ด้�นก�รจัดก�ร ด้�นว�งแผนกลยุทธ์ ด้�นกฎหม�ย และด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีโดยมิได้มีก�รกีดกัน
ท�งเพศแต่อย่�งใด

1.2 บริษัทฯ มีคณะกรรมก�รชุดย่อยอีก 5 ชุด ซึ่งมีบทบ�ทหน้�ที่แสดงร�ยละเอียดไว้ใน “ก�รสรรห�กรรมก�ร และ ผู้บริห�ร”ของ 
บริษัทฯ ได้แก่ 1) คณะกรรมก�รตรวจสอบ 2) คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 3) คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

 4) คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล 5) คณะกรรมก�รบริห�ร   
1.3 ประธ�นกรรมก�รบริษัท ประธ�นกรรมก�รบริห�ร และ กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รเป็นบุคคลเดียวกันอย่�งไรก็ต�มบริษัทฯ ได้ม ี

ก�รกำ�หนดขอบเขตหน้�ที่คว�มรับผิดชอบเพื่อเป็นก�รถ่วงดุลอำ�น�จอย่�งชัดเจน
1.4 คณะกรรมก�รบริษัท ได้แต่งตั้ง “เลข�นุก�รบริษัท” เพื่อทำ�หน้�ที่ให้คำ�แนะนำ�ด้�นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท กฎหม�ยและกฎเกณฑ์ต�่งๆ 

ที่คณะกรรมก�รจะต้องทร�บ และปฏิบัติหน้�ที่ในก�รดูแลกิจกรรมของคณะกรรมก�รบริษัท รวมถึงก�รประส�นง�นให้มีก�รปฏิบัต ิ
ต�มมติคณะกรรมก�รและจัดปฐมนิเทศน์เก่ียวกับบริษัทฯให้กรรมก�รใหม่หน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบหลักของเลข�นุก�รบริษัทเปิดเผย 
ร�ยละเอียดไว้ใน ร�ยง�นประจำ�ปี และ แบบ 56-1

1.5 คณะกรรมก�รบริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมก�ร กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร และ ผู้บริห�รระดับสูงให้ได้พัฒน�และอบรมคว�มรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติง�นอย่�งสม่ำ�เสมอเช่น ในปี 2561 ได้มีก�รจัดฝึกอบรมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ก�รเรียนรู ้
ก�รป้องกันแก้ไขปัญห�ทุจริตคอรัปชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภ�พ

1.6 ก�รประชุมคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อย มีกำ�หนดก�รประชุมร�ยไตรม�ส และได้แจ้งเป็นกำ�หนดก�รล่วงหน้�แก่
กรรมก�รทุกท่�นทั้งปีโดยสำ�นักเลข�นุก�รบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบว�ระก�รประชุมและ เอกส�รประกอบ
ก�รประชุมให้กับคณะกรรมก�รล่วงหน้� 7 วันทำ�ก�รและกำ�หนดให้จำ�นวนองค์ประชุมคณะกรรมก�รมีขั้นต่ำ� เพื่อคณะกรรมก�รจะ
ลงมติในที่ประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมก�รไม่น้อยกว่� 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด โดยในปี 2561คณะกรรมก�รบริษัทมี
ก�รประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และก�รประชุมโดยไม่มีฝ่�ยบริห�ร (Non-Executive Director - NED)  1 ครั้ง   

  ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท กรรมก�รทุกท่�นส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็นได้อย่�งเปิดเผยและเป็นอิสระมีก�รบันทึกร�ยง�นก�รประชุม 
เป็นล�ยลักษณ์อักษรและจัดเก็บร�ยง�นประชุมท่ีผ่�นก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รบริษัท เพ่ือให้กรรมก�รและ ผู้ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ นอกจ�กน้ี  
ผูบ้ริห�รระดับสูงยงัเข้�ร่วมประชมุเพ่ือให้ร�ยละเอยีดเพ่ิมเตมิ เพ่ือใชก้�รประกอบก�รพิจ�รณ�ว�ระต�่งๆ อกีด้วยประธ�นกรรมก�รบริษัท ร่วมกับ 
กรรมก�รอิสระ 1 ท่�น เป็นผู้พิจ�รณ�เลือกเรื่องเข้�ว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�ร และกรรมก�รทุกท่�นมีคว�มเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้�สู ่
    ว�ระก�รประชุม
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
           คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อย 5 คณะ เพื่อช่วยใน

2.1 ติดต�มและก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นให้ใกล้ชิดม�กขึ้น และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทร�ยไตรม�ส 
2,2 คณะกรรมก�รบริษัท มีก�รกระจ�ยอำ�น�จในก�รบริห�รง�นที่ประสิทธิภ�พและมีคว�มโปร่งใสในก�รบริห�รจัดก�ร โดยจัดให้ม ี

คณะกรรมก�รตรวจสอบ เพื่อเป็นก�รแบ่งเบ�ภ�ระหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท ในก�รพิจ�รณ�ในเรื่องต่�งๆ เพื่อให้สอดคล้อง 
กับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี และจัดให้มีคณะกรรมก�รบริห�รเพ่ือช่วยในก�รพิจ�รณ�และกล่ันกรองง�นเฉพ�ะเร่ืองเพ่ือประกอบก�ร 
ตัดสินใจของกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

2.3 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน และประธ�นคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
เป็นกรรมก�รอิสระเพื่อคว�มโปร่งใสและเป็นอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ที่

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำานวยการ
 คณะกรรมก�รบรษัิทประกอบดว้ยบคุคลทีม่คีว�มรู ้ทักษะ และคว�มเชีย่วช�ญทีห่ล�กหล�ย และมีภ�วะผูน้ำ� ซึง่เปน็ท่ียอมรบั       ต�มกฎหม�ย 
โดยคณะกรรมก�รบริษัท มีบทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบโดยรวมดังต่อไปนี้

3.1 กำ�หนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภ�รกิจ กลยุทธ์ เป�้หม�ย แผนธุรกิจและงบประม�ณของบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้งร่วมกับคณะ
กรรมก�รบริห�ร รวมทั้งจัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดเพื่อกำ�กับดูแลให้ ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินธุรกิจ 
เป็นไปต�มแผนธุรกิจที่กำ�หนดอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลโดยฝ่�ยบริห�รจะร�ยง�นในท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 
รับทร�บร�ยไตรม�ส

3.2 อนุมัตินโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรย�บรรณและจริยธรรมท�งธุรกิจ จริยธรรมของกรรมก�ร  
ผู้บริห�รและพนักง�น ให้เป็นล�ยลักษณ์อักษร ให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และ พนักง�นทุกคนรับทร�บผ่�น ท�งก�รจัดประชุม  เว็บไซต์ 
และ อีเมล์ ของ บริษัทฯ เพ่ือเป็นแนวท�งปฏิบัติภ�ยในองค์กร พร้อมบทลงโทษห�กมีก�รฝ่�ฝืนและได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
หัวข้อ “ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี” http://www.ichitangroup.com/corporate_governance1.html

3.3 กำ�กับดูแลให้ก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นไปต�มนโยบ�ยและแนวท�งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยไม่แสวงห�ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หน่ึงผู้ใด ไม่ดำ�เนินก�รอันใดท่ีเป็นก�รขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ 
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรับผิดชอบคว�มระมัดระวัง คว�มซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงก�รดูแลให้ก�รดำ�เนิน
กิจก�รเป็นไปต�มวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมก�ร มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหม�ย หลักเกณฑ์ พ.ร.บ 
หลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับตล�ดหลักทรัพย์ฯ สำ�นักง�น ก.ล.ต. เป็นต้น

3.4 กำ�หนดนโยบ�ยท�งก�รเงินให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภ�พและปฏิบัติต�มกฎระเบียบและนโยบ�ย
3.5 กำ�หนด ติดต�มและก�รปฏิบัติต�ม หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี นโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่�งๆ 

ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษร และพิจ�รณ�ทบทวนนโยบ�ยและก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยดังกล่�วเป็นประจำ� 
อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.6 จัดให้มีช่องท�งในก�รสื่อส�รกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย�่งเหม�ะสม
3.7 จัดให้มีก�รจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan) สำ�หรับ กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร หรือผู้บริห�รระดับสูง โดยกรรมก�ร 

ผู้อำ�นวยก�รจะร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัทรับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนสืบทอดตำ�แหน่งปีละ 1 ครั้ง
3.8 สนับสนุนและส่งเสริมก�รสร้�งนวัตกรรม และนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีม�ใช้ให้เกิดมูลค่�เพ่ิมแก่ธุรกิจ พร้อมท้ังกำ�กับ ดูแลก�รบริห�ร 

จัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของบริษัทฯ
3.9 กำ�หนดนโยบ�ยบริห�รคว�มเส่ียงและพิจ�รณ�ถึงปัจจัยคว�มเส่ียงท่ีสำ�คัญครอบคลุมท้ังองค์กรอันอ�จเกิดข้ึนกำ�หนดแนวท�งใน

ก�รจัดก�รคว�มเส่ียงดังกล่�วและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มแนวท�งป้องกันคว�มเสี่ยงนั้นที่เสนอโดยคณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง

 3.10 กรรมก�รของบริษัทฯม�จ�กก�รแต่งตั้งและมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห�้มต�มกฎหม�ยว่�ด้วย พ.ร.บ. บริษัทมห�ชน 
จำ�กัด ข้อกำ�หนดของ ก.ล.ต. และข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม

3.11 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร ทำ�หน้�ที่บริห�รง�นของบริษัทฯในด้�นต่�งๆ ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่กำ�หนดและ
 ควบคุมดูแล ก�รดำ�เนินกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�นทั่วไปของบริษัทฯ
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 4. การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รดำ�รงตำ�แหน่ง “กรรมก�ร”ในบริษัทจดทะเบียนอื่นสำ�หรับกรรมก�ร และกรรมก�ร 

ผู้อำ�นวยก�รของบริษัทฯได้ไม่เกิน  3  บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ฯ     ณ ปัจจุบัน กรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน และกรรมการผู้อำานวยการ  
ไม่มีท่านใดที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท

5.วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
คณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�ก�รกำ�หนดนโยบ�ยว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง “กรรมก�รอิสระ”ของบริษัทฯ ให้ไม่เกิน 9 ปี ณ ปัจจุบัน  

กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีท่านใดที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯเกิน 9 ปี

6. จรรยาบรรณธุรกิจ
  คณะกรรมก�รบริษัท ได้กำ�หนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรย�บรรณของคณะกรรมก�ร ฝ่�ยบริห�ร และพนักง�น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ยึดถือเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มภ�รกิจของบริษัทฯ ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งก�รปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ส�ธ�รณชนและสังคม รวมทั้งก�รกำ�หนดระบบติดต�มก�รปฏิบัติต�มแนวท�งดังกล่�วเป็นประจำ� ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีก�รประก�ศและแจ้งให้ 
พนักง�นทุกคนรับทร�บและยึดถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดรวมถึงให้มีก�รปฏิบัติต�มแนวท�งดังกล่�วโดยเปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯหัวข้อ 
“ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี”  ข้อย่อย  “จริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ” http://www.ichitangroup.com/corporate_governance1.html

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
             คณะกรรมก�รบริษัท ได้กำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์บนหลักก�รที่ว่� ก�รตัดสินใจใดๆ ในก�รดำ�เนินกิจกรรม
ท�งธุรกิจจะต้องทำ�เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเท่�นั้น และควรหลีกเลี่ยงก�รกระทำ�ที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ โดยกำ�หนดให ้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับร�ยก�รที่พิจ�รณ�ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทร�บถึงคว�มสัมพันธ์หรือก�รเกี่ยงโยงของตนในร�ยก�รดังกล่�ว และ 
ต้องไม่เข้�ร่วมก�รพิจ�รณ� ตัดสิน รวมถึงไม่มีอำ�น�จอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆคณะกรรมก�รตรวจสอบจะนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทเกี่ยวกับ 
ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกัน และร�ยก�รท่ีมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ซ่ึงได้มีก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมอย่�งรอบคอบ และได้ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ท่ี 
สำ�นักง�น ก.ล.ต และตล�ดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนดรวมทั้งมี ก�รเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี และ แบบ 56-1

 8. ระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมก�รบริษัทได้ ให้คว�มสำ�คัญต่อระบบควบคุมภ�ยในทั้งในระดับบริห�รและระดับปฏิบัติง�น และเพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พใน
ก�รดำ�เนินง�น บริษัทฯ จึงได้กำ�หนดภ�ระหน้�ท่ีอำ�น�จก�รดำ�เนินก�รของผู้ปฏิบัติง�นและผู้บริห�รไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษรอย่�งชัดเจน มีก�รควบคุม 
ดูแลก�รใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์และมีก�รแบ่งแยกหน้�ท่ีผู้ปฏิบัติง�น ผู้ติดต�มควบคุมและประเมินผลออกจ�กกัน โดยคณะกรรมก�ร 
บริษัท ได้มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ เพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รสอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยใน และก�รตรวจสอบภ�ยในที่เหม�ะสมและมี 
ประสิทธิผล โดยแต่งตั้ง ผู้จัดก�รฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน ตรวจสอบระบบควบคุมภ�ยใน และร�ยง�นผลก�รตรวจสอบต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
เพ่ือให้มั่นใจว่�ก�รปฏิบัติง�นหลักท่ีสำ�คัญของบริษัทฯได้ดำ�เนินก�รต�มแนวท�งท่ีกำ�หนดและมีประสิทธิภ�พโดยเปิดเผยร�ยละเอียดในหัวข้อ 
“ก�รควบคุมภ�ยใน / ก�รตรวจสอบภ�ยใน/ นโยบ�ยต่อต�้นทุจริตคอร์รัปชัน”

9. การบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมก�รบรษัิท ได้มกี�รทำ�ก�รประเมนิคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในท่ีมีอยูเ่พ่ือพิจ�รณ�ห�แนวท�งในก�รปรับปรุงแก้ไข 
ก�รปฏิบัติง�นให้ผลก�รดำ�เนินง�นมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้นโดยเปิดเผยร�ยละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยคว�มเสี่ยง และ ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง”

10. รายงานของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมก�รตรวจสอบจะทำ�หน้�ที่สอบท�นร�ยง�นก�รเงิน โดยมีฝ�่ยบัญชีและผู้สอบบัญชีม�ประชุมร่วมกันและนำ�เสนอ ร�ยง�น 
ท�งก�รเงินต่อคณะกรรมก�รบริษัทร�ยไตรม�ส โดยคณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้ง 
    ส�รสนเทศท�งก�รเงนิทีป่ร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปีงบก�รเงนิดงักล่�วจัดทำ�ขึน้ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชรีบัรองและตรวจสอบ/  
           สอบท�นโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งจะดำ�เนินก�รเปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศที่สำ�คัญทั้งข้อมูล 
   ท�งก�รเงินและ ไม่ใช่ก�รเงินบนพื้นฐ�นของข้อเท็จจริงอย�่งครบถ้วนและสม่ำ�เสมอ ร�ยละเอียดในหัวข้อ “ร�ยง�น 
   คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน”
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11. แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
 คณะกรรมก�รบริษัทได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รบริห�รง�นของบริษัทฯ อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล ตลอดจนก�รดำ�เนินกิจก�ร 
อย่�งต่อเน่ือง อันจะนำ�ม�ซ่ึงก�รเติบโตและก้�วหน้�ขององค์กรอย่�งย่ังยืน ดังน้ัน คณะกรรมก�รบริษัท ได้จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งข้ึนสำ�หรับ
กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร /ผู้บริห�รระดับสูง/พนักง�นที่มีศักยภ�พ เพื่อกำ�หนดขั้นตอนและกระบวนก�รสืบทอดตำ�แหน่งของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจ
ว่�มีผู้บริห�รที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รสืบทอดตำ�แหน่งที่สำ�คัญ ขององค์กรต่อไปในอน�คต โดยแต่ละปีจะกำ�หนดให้มีก�รพิจ�รณ�เลื่อน
ตำ�แหน่งต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยตัวชี้วัดผลสำ�เร็จของง�น (KPI)

12. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และ การประเมินตนเองของกรรมการผู้อำานวยการ (CEO)
 คณะกรรมก�รบริษัท กำ�หนดให้มีก�รประเมินคณะกรรมก�รบริษัท ทั้งคณะ คณะกรรมก�รชุดย่อย คณะกรรมก�รชุดย่อยร�ยบุคคล 
และ กรรมก�รผูอ้ำ�นวยก�ร เปน็ประจำ�ทกุป ีโดยไดจั้ดทำ�ก�รประเมินใน 4 รูปแบบต�มแบบฟอรม์ของตล�ดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือคว�มเข้�ใจ 
ในก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รบริห�รบริษัท รวมทั้งก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รบริษัท ซึ่งเกณฑ์ก�รประเมินผลจะ
คิดเป็นร้อยละจ�กคะแนนเต็มในแต่ละข้อโดยห�กคะแนนเฉลี่ยม�กกว่�ร้อยละ 85= ดีม�ก / ร้อยละ 75-84 = ดี /  ร้อยละ 65-74 = ค่อนข้�งดี / 
ร้อยละ 50-64=พอใช้ / ต่ำ�กว่�ร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ในปี 2561 มีผล ดังนี้

1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รบริษัททั้งคณะ
 ทั้งหมด 60 ข้อ คะแนนเต็ม 240 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.4  เกณฑ์อยู่ในระดับ  ดีม�ก 
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รร�ยคณะ
 ทั้งหมด 36 ข้อ คะแนนเต็ม 144 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.5  เกณฑ์อยู่ในระดับ  ดีม�ก
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อยร�ยบุคคล 
 ทั้งหมด 11 ข้อ คะแนนเต็ม 44 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.2  เกณฑ์อยู่ในระดับ  ดีม�ก
4) ก�รประเมินของกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร (CEO) โดยประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
 ทั้งหมด 54  ข้อ คะแนนเต็ม 216 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.1 เกณฑ์อยู่ในระดับ  ดีม�ก

 
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยให้ เลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมแบบประเมินให้กรรมก�รทุกท่�นเป็นประจำ�ทุกปีแล้ว ร�ยง�นผลให้ที่
ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทรับทร�บโดยในปี2561 ทำ�ก�รประเมินในวันที่ 9 พฤศจิก�ยน 2561 แล้วแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท รับทร�บ 
ใน วันที่ 12 ธันว�คม 2561

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
         ก�รประเมินใน 4 รูปแบบครอบคลุมประเด็นหลักๆดังนี้

1)  นโยบ�ยคณะกรรมก�ร 
2)  โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร 
3)  ก�รจัดเตรียมและดำ�เนินก�รประชุม 
4)  แนวปฏิบัติ บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
5)  ก�รดูแลเรื่องก�รควบคุมภ�ยในและตรวจสอบภ�ยใน
6)  ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนกลยุทธ์ (CEO)
7)  ก�รบริห�รง�นและคว�มเป็นผู้นำ� (CEO)

13.ค่าตอบแทน
 คณะกรรมก�รบรษัิท แตง่ตัง้คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทนเพ่ือทำ�หน�้ทีเ่สนอคว�มเห็นและพิจ�รณ�เกีย่วกับอตัร�ค�่ตอบแทน 
ของคณะกรรมก�รแต่ละชุด กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร และ ผู้บริห�รระดับสูง ต่อคณะกรรมก�รบริษัททุกปี โดยได้กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนไว ้
อย่�งชัดเจนและโปร่งใสและอยู่ในระดับที่เหม�ะสมกับหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร และผู้บริห�รแต่ละท่�น ซึ่งเป็น  
ผลตอบแทนที่จูงใจในระยะย�วที่สอดคล้องกับผลประกอบก�รของบริษัทฯ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ               
และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมก�รบริษัทจะนำ�เสนออัตร�ค่�ตอบแทนเพื่อขออนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ป ี   
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำ�หนดให้มีก�รเปิดเผยค่�ตอบแทนที่จ่�ยให้แก่กรรมก�รและผู้บริห�รต�มรูปแบบที่สำ�นักง�น ก.ล.ต.   
กำ�หนดร�ยละเอียดในหัวข้อ “ค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร”
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14. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 คณะกรรมก�รบรษัิท มนีโยบ�ยส่งเสริมให้กรรมก�รและผูบ้รหิ�รให้มกี�รรว่มสมัมน�และฝกึอบรมเพ่ือให้พัฒน�คว�มรู้ ในทกุด้�น เพ่ือให้ 
ก�รปฏิบัติง�นมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องและเพิ่มศักยภ�พในด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รอย่�งต่อเนื่อง 
 • การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 คณะกรรมก�รบริษัท กำ�หนดให้มีก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่ทุกคน เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในธุรกิจ  และก�รดำ�เนินก�รด้�นต่�งๆ  
ของบริษัทฯ เพ่ือเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของกรรมก�ร ขณะเดียวกันก็มีนโยบ�ยท่ีจะเสริมสร้�งคว�มรู้และมุมมองใหม่ ให้กับ 
กรรมก�รทุกคนทั้งในด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ภ�วะอุตส�หกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนก�รปฏิบัติหน้�ที่เป็นไป 
อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยมีเลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้ประส�นง�น  บริษัทฯจัดให้มีก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลข�นุก�รบริษัท นำ�เสนอ 
เอกส�รและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�รใหม่ เช่น คู่มือกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน คู่มือก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและ 
จรรย�บรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท โครงสร้�งธุรกิจ และโครงสร้�งกรรมก�ร ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ กฏหม�ยที่ควรทร�บ ฯลฯ เพื่อเป็น 
ก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในธุรกิจและก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ  ของบริษัทฯ  อีกท้ังให้มีก�รเข้�เย่ียมชมกิจก�รและเข้�รับฟังบรรย�ยเก่ียวกับ 
ธุรกิจ และจัดให้มีก�รพบปะกับประธ�นกรรมก�รหรือกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร เพื่อเป็นก�รผู้คุย สอบถ�มข้อมูลเกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ  ในปี 2561บริษัทฯ ไม่ได้มีก�รสรรห�กรรมก�รใหม่ แต่เพื่อให้กรรมก�รได้รับทร�บข้อมูลข่�วส�รที่เป็นปัจจุบัน จึงได้มีก�รจัดทำ�คู่มือ
กรรมก�รและกฏเกณฑ์ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหม�ย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ นโยบ�ยที่สำ�คัญที่กรรมก�รควรทร�บไว้ในคู่มือกรรมก�ร
 • การพัฒนาความรู้
          คณะกรรมก�รบริษัท สนับสนุนให้กรรมก�ร และผู้บริห�ร เข้�ร่วมสัมมน�หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน�้ที่ รวมทั้งพบปะ 
แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นกับคณะกรรมก�รบริษัท โดยมอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้ประส�นง�นกับกรรมก�รและผู้บริห�ร เพื่อเข้�อบรม 
หลักสูตรกรรมก�รของสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทยในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมก�รเข้�ร่วมอบรม ดังนี้

ตารางหลักสูตรที่กรรมการอบรม/สัมมนาตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2561

ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง
หลักสูตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรอื่นๆ

1) น�ยตัน ภ�สกรนที ประธ�นกรรมก�รบริษัท /
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร/  
กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

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

• จัดฝึกอบรมสร�้งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ก�รเรียนรู ้
ก�รป้องกันแก้ไขปัญห�ทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร 
ให้เกิดประสิทธิภ�พ

2) น�งอิง ภ�สกรนที รองประธ�นกรรมก�รบริษัท / 
ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง/ 
กรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 
ค่�ตอบแทน/ 
กรรมก�รธรรม�ภิบ�ล/ 
กรรมก�รบริห�ร/
รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร 

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

• SD หลักสูตรอบรมด้�นก�รบริห�ร คว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ปี 2560
โดย ตล�ดหลักทรัพย์ฯ
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
• จัดฝึกอบรมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ก�รเรียนรู ้
ก�รป้องกันแก้ไขปัญห�ทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร 
ให้เกิดประสิทธิภ�พ

3) น�ยธิติ จิรนนท์ก�ล กรรมก�รบริษัท / 
กรรมก�รบริห�ร                          

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

• จัดฝึกอบรมสร�้งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ก�รเรียน
รู้ก�รป้องกันแก้ไขปัญห�ทุจริตคอร์รัปชันในระดับ
องค์กรให้เกิดประสิทธิภ�พ
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ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง
หลักสูตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรอื่นๆ

4) น�ยวิโรจน์ สุภ�สูรย์ กรรมก�รบริษัท /  
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง /  
กรรมก�รบริห�ร/  
รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�น
โรงง�น    

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

• SD หลักสูตรอบรมด้�นก�รบริห�ร คว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ปี 2560
โดย ตล�ดหลักทรัพย์ฯ
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
• จัดฝึกอบรมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ก�รเรียนรู ้
ก�รป้องกันแก้ไขปัญห�ทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร 
ให้เกิดประสิทธิภ�พ

5) น�ยธนพันธุ์ คงนันทะ กรรมก�รบริษัท / 
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/   
กรรมก�รบริห�ร/ 
รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�น       
ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย

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

• SDหลักสูตรอบรมด�้นก�รบริห�รคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ปี 2561 โดย  
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ
P01: CSR for Corporate Sustainability
• จัดฝึกอบรมสร�้งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ก�รเรียนรู ้
ก�รป้องกันแก้ไขปัญห�ทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร 
ให้เกิดประสิทธิภ�พ

6) พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์     
   นิมมลธน�กรณ์

กรรมก�รอิสระ /                         
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ / 
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

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

สภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปภัมภ์หลักสูตร 
Audit Committee Seminar Get Ready for Year End          

7) น�ย อิสสระชัย  
   เดช�ฤทธิ์

กรรมก�รอิสระ/  
กรรมก�รตรวจสอบ / 
ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค่�ตอบแทน/                       
กรรมก�รธรรม�ภิบ�ล

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

สภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปภัมภ์หลักสูตร 
Audit Committee Seminar Get Ready for Year End          

8) น�ยประส�น   
   ลิ้มพิพัฒนกุล

กรรมก�รอิสระ/  
กรรมก�รตรวจสอบ/ 
ประธ�นกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล/          
กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�
ตอบแทน       

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

สภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปภัมภ์หลักสูตร 
Audit Committee Seminar Get Ready for Year End          

9) น�งส�วอ�รย�  
   พ�นิช�ยุนนท์

กรรมก�รบริษัท /                          
รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน     

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

• จัดฝึกอบรมสร�้งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ก�รเรียนรู ้
ก�รป้องกันแก้ไขปัญห�ทุจริตคอร์รัปชันในระดับ
องค์กรให้เกิดประสิทธิภ�พ

15. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
 คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ได้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและติดต�ม
ผลก�รปฏิบัติก�รต�มแผนก�รดำ�เนินง�นอย่�งเคร่งครัดและสม่ำ�เสมอ โดยในปี 2561 ไม่มีสถ�นก�รณ์ใดที่ก�รปฏิบัติไม่เป็นไปต�มนโยบ�ยของ 
บริษัทฯ หรือหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง
หลักสูตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรอื่นๆ

4) น�ยวิโรจน์ สุภ�สูรย์ กรรมก�รบริษัท /  
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง /  
กรรมก�รบริห�ร/  
รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�น
โรงง�น    

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

• SD หลักสูตรอบรมด้�นก�รบริห�ร คว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ปี 2560
โดย ตล�ดหลักทรัพย์ฯ
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
• จัดฝึกอบรมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ก�รเรียนรู ้
ก�รป้องกันแก้ไขปัญห�ทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร 
ให้เกิดประสิทธิภ�พ

5) น�ยธนพันธุ์ คงนันทะ กรรมก�รบริษัท / 
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/   
กรรมก�รบริห�ร/ 
รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยง�น       
ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย

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

• SDหลักสูตรอบรมด้�นก�รบริห�รคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ปี 2561 โดย  
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ
P01: CSR for Corporate Sustainability
• จัดฝึกอบรมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ก�รเรียนรู ้
ก�รป้องกันแก้ไขปัญห�ทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร 
ให้เกิดประสิทธิภ�พ

6) พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์     
   นิมมลธน�กรณ์

กรรมก�รอิสระ /                         
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ / 
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

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

สภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปภัมภ์หลักสูตร 
Audit Committee Seminar Get Ready for Year End          

7) น�ย อิสสระชัย  
   เดช�ฤทธิ์

กรรมก�รอิสระ/  
กรรมก�รตรวจสอบ / 
ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�
และกำ�หนดค่�ตอบแทน/                       
กรรมก�รธรรม�ภิบ�ล

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

สภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปภัมภ์หลักสูตร 
Audit Committee Seminar Get Ready for Year End          

8) น�ยประส�น   
   ลิ้มพิพัฒนกุล

กรรมก�รอิสระ/  
กรรมก�รตรวจสอบ/ 
ประธ�นกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล/          
กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�
ตอบแทน       

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

สภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปภัมภ์หลักสูตร 
Audit Committee Seminar Get Ready for Year End          

9) น�งส�วอ�รย�  
   พ�นิช�ยุนนท์

กรรมก�รบริษัท /                          
รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน     

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

• จัดฝึกอบรมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ก�รเรียนรู ้
ก�รป้องกันแก้ไขปัญห�ทุจริตคอร์รัปชันในระดับ
องค์กรให้เกิดประสิทธิภ�พ

  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด(มห�ชน) มีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Corporate Governance) คณะกรรมก�รบริษัท ได้พิจ�รณ�และ
อนุมัติก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัทฯ ร�ยละเอียด ดังนี้

1. กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และลูกจ�้ง จะต้องรักษ�คว�มลับและ/หรือข้อมูลภ�ยในของบริษัทฯ 
2. กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และลูกจ้�ง จะต้องไม่นำ�คว�มลับและ/หรือข้อมูลภ�ยในของบริษัทฯ  ไปเปิดเผยหรือแสวงห�ผลประโยชน์

แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อมและไม่ว่�จะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ต�ม
3. กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และลูกจ้�ง จะต้องไม่ทำ�ก�รซื้อข�ยโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  โดยใช้คว�มลับ และ/หรือ

ข้อมูลภ�ยในบริษัทฯ  และ/หรือเข้�ทำ�นิติกรรมอื่นใดโดยใช้คว�มลับ และ/หรือข้อมูลภ�ยในของบริษัทฯ  อันอ�จก่อให้เกิดคว�มเสีย
ห�ยต่อบริษัทฯ  ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม ข้อกำ�หนดนี้ให้รวมคว�มถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะของกรรมก�ร  
ผู้บริห�ร พนักง�น และลูกจ�้งของบริษัทฯ  ด้วยผู้ ใดที่  ฝ่�ฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่�วจะถือว่�ได้กระทำ�ผิดอย่�งร้�ยแรง

4. บริษัทฯ  ได้กำ�หนดแนวท�งในก�รเก็บรักษ�และป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห�้มมิให้กรรมก�ร/   
ผู้บริห�ร และ พนักง�นระดับตั้งแต่ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภ�ยในทำ�ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
ภ�ยใน 1 เดือนก่อนก�รเปิดเผยงบก�รเงินร�ยไตรม�ส และงบก�รเงินประจำ�ปี และเป็นเวล� 48 ชั่วโมงภ�ยหลังข้อมูลส�รสนเทศ
สำ�คัญถูกเปิดเผย

5. บริษัทฯ  ได้กำ�หนดให้กรรมก�ร/ ผู้บริห�รและพนักง�นระดับตั้งแต่ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยขึ้นไปร�ยง�นก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ 
ในวันเดียวกับที่ส่งร�ยง�นต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต. ) ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น 
ก.ล.ต. เกี่ยวกับก�รร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ และ ให้ปฏิบัติต�มแนวท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องก�รซื้อข�ย
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนโดยใช้ข้อมูลภ�ยในร�ยละเอียดเพิ่มเติมกรุณ�ดูในหัวข้อ“ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ”

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำาข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้
บริษัทฯ  มีนโยบ�ยป้องกันก�รนำ�ข้อมูลภ�ยในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพ�ะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐ�นะท�งก�รเงินของบริษัทฯ  ก่อนที่จะเผยแพร ่

ต่อส�ธ�รณะโดยก�รจำ�กัดบุคคลท่ีจะทร�บข้อมูลในวงจำ�กัด และจัดให้มีก�รให้คว�มรู้แก่ผู้บริห�ร เพ่ือรับทร�บภ�ระหน้�ท่ีท่ีผู้บริห�รต้องร�ยง�น 
ก�รถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกำ�หนดโทษต�มพระร�ชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  พ.ศ.  2535  รวมท้ังท่ีมีก�รแก้ไขเพ่ิมเติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์”) บริษัทฯ  ได้กำ�หนดให้ผู้บริห�รร�ยง�นก�รเปล่ียนแปลง 
ก�รถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ต�มม�ตร� 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนด
ห้�มผู้บริห�รที่ได้รับทร�บข้อมูลภ�ยในกระทำ�ก�รใดๆ ซึ่งเป็นก�รขัดต่อม�ตร� 241 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
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ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 จ�กก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 29  
มีน�คม พ.ศ. 2562 โดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบทั้ง 3 ท่�น เข้�ร่วม
ประชุม เพื่อให้คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอและเหม�ะสมของระบบ 
ก�รควบคุมภ�ยใน คณะกรรมก�รบริษัทได้ประเมิน คว�มเพียงพอของ 
ระบบก�รควบคุมภ�ยใน โดยอ้�งอิงแบบประเมินของคณะกรรมก�รกำ�กับ 
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ที่มี 5 ส่วน 17 หลักก�ร โดยก�รประเมิน 
ก�รควบคุมภ�ยในทั้ง  5  ส่วน คือ  ก�รควบคุมภ�ยในองค์กร  ก�รประเมิน 
คว�มเสี่ยง ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 
ข้อมูล  และระบบก�รติดต�ม  คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเห็นว่�บริษัทฯ   
มีระบบก�ร ควบคุมภ�ยในอยู่ในระดับเหม�ะสมเพียงพอ สรุปในแต่ละหัวข้อได้ ดังน้ี

การควบคุมภายในองค์กร
 บริษัทฯ ได้กำ�หนดโครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี ประกอบด้วย  
คณะกรรมก�รบรษัิทและคณะกรรมก�รชดุยอ่ยต�่ง ๆ    โดยคณะกรรมก�ร 
แต่ละชุดมีคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ  
และกำ�กับดูแลให้ก�รบริห�รจัดก�รเป็นไปต�มเป้�หม�ยและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีโครงสร้�งองค์กรและสภ�พแวดล้อมที่ดี  ส่งผล 
ให้ระบบก�รควบคุมภ�ยในมีประสิทธิภ�พในระดับที่เหม�ะสม โดยบริษัทฯ  
ได้จัดโครงสร้�งองค์กรกำ�หนดหน้�ที่คว�มรับผิดชอบแยกต�มส�ยง�น 
ที่สอดคล้องกับ กลยุทธ์ก�รดำ�เนินธุรกิจ และก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ด ี
โดยมีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในเป็นหน่วยง�นอิสระและร�ยง�นตรงต่อ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ  
 บริษัทฯ  มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดย
ก�รจัดทำ�แผนง�น งบประม�ณประจำ�ปี และตัวชี้วัดที่เหม�ะสม เพื่อ
เป็นแนวท�งในก�รปฎิบัติง�นของพนักง�น มีระบบก�รจ่�ยผลตอบแทน
โดยพิจ�รณ�จ�กผลสำ�เร็จง�นต�มเป้�หม�ยของดัชน้ีชี้วัดส่วนบุคคล  
มีแผนในก�รสรรห�และพัฒน�ผู้สืบทอดตำ�แหน่งท่ีสำ�คัญกำ�หนดระบบ
ควบคุมจริยธรรมเป็นนโยบ�ยและมีแผนก�รปฏิบัติง�นท่ีชัดเจนเพ่ือให้ฝ่�ย
บริห�รและพนักง�นนำ�ไปปฏิบัติเพ่ือไม่ให้ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผล
ประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงมีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่สอดคล้อง 
กับหลักก�ร COSO และแนวปฏิบัติของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และ ม�ตรฐ�น 
ส�กลที่เหม�ะสมในก�รปฏิบัติง�นซึ่งได้เปิดเผยไว้ ในร�ยง�นประจำ�ปี 
รวมถึงก�รกำ�หนดระเบียบวิธีปฏิบัติในข้ันตอนก�รปฏิบัติง�นท่ัวไป 
คู่มือคุณภ�พ  คู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�รในก�รอนุมัติแต่ละระดับ ท่ีเป็นระบบ รัดกุม 
รวมถึงก�รปฏิบัติต่อลูกค้� และคู่แข่งขันด้วย คว�มเป็นธรรม 
 
การประเมินความเสี่ยง 
 คณะกรรมก�รบริษัท ให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รคว�มเส่ียง โดยกำ�หนด 
กระบวนก�รประเมินคว�มเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้�หม�ย 
ของก�รดำ�เนินธุรกิจโดยวิธีก�รระบุและวิเคร�ะห์คว�มเส่ียงทุกประเภท 
รวมถึงจัดให้มีก�รบริห�รคว�มเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรโดยได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�ร 
บริห�รคว�มเส่ียงทำ�หน้�ท่ีรับผิดชอบในก�รกำ�หนดกรอบนโยบ�ยรวมถึง 
ก�รกำ�กับดูแลให้มีระบบและกระบวนก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงที่มี
ประสิทธิภ�พครอบคลุมทั้งองค์กรและมีก�รสื่อส�รให้ กรรมก�ร ผู้บริห�ร 
และพนักง�นทุกคนรับทร�บผ่�นคณะทำ�ง�นบริห�รคว�มเส่ียงท่ีประกอบด้วย 

ตัวแทนจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ที่จะทำ�หน�้ที่ให้คำ�แนะนำ�ประส�นง�นก�รประเมิน 
คว�มเสี่ยงภ�ยในหน่วยง�นของตนเอง โดยให้ทุกหน่วยง�นประเมินปัจจัย
คว�มเส่ียงด้�นต่�งๆท่ีสำ�คัญโดยคำ�นึงถึงโอก�สเกิดและผลกระทบท่ีอ�จ
เกิดขึ้น ทั้งจ�กปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร รวมถึงคว�มเสี่ยงที่อ�จ 
เกิดจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละหน่วยง�นทั้งที่เกี่ยวข้องกับภ�ครัฐ 
และภ�คเอกชนพร้อมท้ังกำ�หนดม�ตรก�รในก�รป้องกันคว�มเส่ียงดังกล่�ว 
โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของก�รบริห�รคว�มเส่ียง และมีหน่วยง�นตรวจสอบ 
ภ�ยในทำ�หน้�ที่สอบท�นคว�มเหม�ะสมของม�ตรก�รป้องกัน รวมถึง 
ก�รกำ�หนดม�ตรก�รบริห�รคว�มเส่ียงให้เหลืออยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
นอกจ�กนี้บริษัทฯ ยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รเตรียมคว�มพร้อมต่อ 
สถ�นก�รณ์ที่เปล่ียนแปลงไปอย่�งรวดเร็วโดยมีก�รจัดทำ�แผนก�ร
บริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ (BCP) เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ จะมีคว�มต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ทั้งนี้คณะกรรมก�รบริษัทได้
จัดให้มีก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อวิเคร�ะห์ 
และกำ�หนดม�ตรก�รต่�งๆเพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดคว�มเส่ียงท่ีอ�จก่อให้ 
เกิดคว�มเสียห�ยหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ และให้ร�ยง�นต่อ 
คณะกรรมก�รบริษัทนอกจ�กนี้ได้มอบหม�ยให้ กรรมก�ร ผู้บริห�ร และ 
พนักง�นท่ีเก่ียวข้องทุกคนนำ�หลักก�รไปปฏิบัติและจัดให้มีก�รติดต�ม 
และประเมินผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงร�ยไตรม�ส 

การควบคุมการปฏิบัติงาน
  คณะกรรมก�รบริษัทได้มีก�รกำ�หนดขอบเขตหน้�ท่ี ข้ันตอน และอำ�น�จ 
ในก�รดำ�เนินก�รใดๆของฝ่�ยบริห�ร และผู้มีอำ�น�จในแต่ละลำ�ดับชั้น
อย่�งชัดเจนโดยจัดทำ�เป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ แจ้งให้กับผู้บริห�ร 
และพนักง�นท่ีเก่ียวข้องซ่ึงทุกข้ันตอนกระบวนก�ร มีก�รติดต�มตรวจสอบ 
และสอบท�นก�รปฏิบัติให้เป็นไปต�มระเบียบและข้อกำ�หนดของกฎหม�ย 
โดยหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน              ท้ังน้ีคณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ� 
ทบทวนและอนุมัติแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี เพ่ือให้ครอบคลุมทุกกระบวนก�ร 
ปฏิบัติง�น ที่อ�จมีคว�มเสี่ยงสูง ซึ่งมั่นใจได้ว่�หน่วยง�นต่�งๆมีระบบ 
ก�รควบคุมในก�รปฏิบัติง�นที่ เ พียงพอตอบสนองคว�มเส่ียงใน 
ก�รดำ�เนินง�นทั้งด้�นก�รเงิน ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ต่�งๆ นอกจ�กนี้บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ศักยภ�พ 
ของบุคล�กรอย่�งต่อเนื่องโดยจัดให้มีก�รพัฒน�ฝึกอบรมคว�มรู้ ทักษะ  
และคว�มส�ม�รถให้เหม�ะสมกับง�นท่ีได้รับมอบหม�ย รวมท้ังได้มีก�รกำ�หนด 
แผนก�รสรรห�ผู้สืบทอดตำ�แหน่งที่สำ�คัญ  และได้พิจ�รณ�ประเด็นสำ�คัญ
ที่ตรวจพบโดยหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในและผู้ตรวจสอบภ�ยนอกท่ี
มีก�รติดต�มตรวจสอบอย่�งเคร่งครัดและร�ยง�นให้คณะกรรมก�ร
บริษัท ฝ่�ยบริห�ร และผู้เกี่ยวข้องรับทร�บเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญห�และ 
ทำ�ม�ตรก�รป้องกันมิให้เกิดปัญห� โดยที่ผ่�นม�หน่วยง�นตรวจสอบ
ภ�ยในยังไม่พบก�รกระทำ�ใดที่เป็นก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยสำ�หรับก�รทำ�
ธุรกรรมกับกิจก�รหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คะกรรมก�รบริษัทได้ 
กำ�หนดให้มีก�รดำ�เนินก�รต�มกฎเกณฑ์ของ 
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยก�รทำ�ธุรกรรมให้ถือเสมือนเป็นบุคคลภ�ยนอก  
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และคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญซึ่งธุรกรรมดังกล่�ว
จะดำ�เนินก�รต�มหลักก�รที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทโดย
สำ�นักตรวจสอบภ�ยในเป็นผู้ติดต�ม สอบท�น ตรวจสอบก�รปฏิบัติ
รวมถึงร�ยง�นข้อมูล ของธุรกรรมที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ
รับทร�บและพิจ�รณ�ร�ยไตรม�ส

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
  ด้�นระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รบริษัทฯ จัดให้มีก�รสื่อส�ร
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ มีก�รจัดเก็บเอกส�ร
ประกอบก�รบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และใช้นโยบ�ยบัญชี 
ต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้โปรแกรมเพื่อเสริมประสิทธิภ�พใน 
ก�รว�งแผนก�รใช้ทรัพย�กรและก�รบริห�รข้อมูลท�งก�รบัญชี  ก�รเงิน 
ก�รซื้อ  ก�รข�ย ก�รบริห�รสินค้�คงคลัง  และข้อมูลก�รว�งแผนก�รผลิต 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  รวดเร็วมีคว�มแม่นยำ�  ซึ่งจะทำ�ให้ฝ่�ยบริห�ร 
รับรู้ข้อมูลและส�ม�รถตัดสินใจได้อย่�งรวดเร็ว  พร้อมทั้งมีม�ตรก�รเพื่อ 
คว�มปลอดภัยของระบบส�รสนเทศ โดยได้ว�งม�ตรก�รป้องกัน 
คว�มเส่ียงท่ีอ�จจะเกิดข้ึนจ�กระบบส�รสนเทศ  ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มีก�รจัดส่งจดหม�ยเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียง
พอต่อก�รตัดสินใจ โดยเฉลี่ยจัดส่งให้ทร�บล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 14 วัน 
และกำ�หนดให้มีเลข�นุก�รบริษัท ให้คำ�แนะนำ� ด้�นกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ต่�งๆ 
ที่คณะกรรมก�รบริษัทต้องทร�บ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมก�รบริษัท 
ประส�นง�นให้มีก�รปฏิบัติต�มมติคณะกรรมก�รบริษัท เป็นศูนย์กล�งใน 
ก�รจัดทำ�และจัดเก็บเอกส�รสำ�คัญต่�งๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมก�รหนังสือ 
นัดประชุมกรรมก�ร ร�ยง�นก�รประชุมกรรมก�ร หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น และร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ 
พิจ�รณ�ร่วมกับผู้สอบบัญชี หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน และผู้เกี่ยวข้อง 
เก่ียวกบัก�รจัดทำ�งบก�รเงนิของบริษัทฯ   เพ่ือให้มคีว�มมัน่ใจว�่      บรษิทัฯ  
มีก�รใช้นโยบ�ยบัญชีต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหม�ะสมกับ 
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเหม�ะสมบริษัทฯ  
จัดให้มีช่องท�งสื่อส�รกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/
หน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ทร�บข้อบกพร่องและปัญห�ที่เกิดขึ้น 
และเพ่ือให้หน่วยง�นภ�ยนอกได้รับข้อมูลท่ีต้องก�ร/ ส�ม�รถแจ้งข้อมูลแก่ 
บริษัทฯ ได้ ซ่ึงแสดงร�ยละเอียดไว้ในหัวข้อ “ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน”

ระบบการติดตามและประเมินผล
          ในปี 2561  มีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท รวม 7 ครั้ง เพื่อกำ�หนด 
นโยบ�ย แผนดำ�เนินธุรกิจ และติดต�มก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�ร 
บริห�ร ส่วนคณะกรรมก�รบริห�รของบริษัทฯ  มีก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินธุรกิจ  
เปรียบเทียบกับเป้�หม�ยและแผนง�น หรืองบประม�ณในด้�นต่�งๆ เป็นประจำ� 
ทุกเดือนมีก�รแก้ไขปรับปรุงให้เหม�ะกับสถ�นก�รณ์ในขณะน้ันๆ อยู่ตลอดเวล� 
และจัดให้ผู้บริห�รระดับกล�งได้มีก�รนำ�เสนอผลง�นเป็นประจำ�ร�ยไตรม�ส 
 และในปี 2561 คณะกรรมก�รบริห�รได้ทบทวนและปรับปรุงแผนระยะกล�ง 
     นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพ่ือว�ง 
     กลยุทธ์ในก�รทำ�ธุรกิจได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
     ท้ังน้ีแผนระยะกล�งดังกล่�วจะมีก�รพิจ�รณ� 
     ทบทวนทุกปีเพ่ือให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ 
     ท่ีเปล่ียนไป  

คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีก�รพบปะพูดคุย 
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยบริห�รเข้�ร่วมประชุม 1 คร้ังมีสำ�นักตรวจสอบ 
ภ�ยในท่ีทำ�ก�รตรวจสอบได้อย่�งเป็นอิสระเพ่ือร�ยง�นข้อบกพร่องท่ีเป็น 
ส�ระสำ�คัญท่ีตรวจพบต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�ร
บริษัท เพื่อพิจ�รณ�สั่งก�รให้มีก�รแก้ไขภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม โดยสำ�นัก 
ตรวจสอบภ�ยใน ได้จัดทำ�กรอบอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบ 
ก�รดำ�เนินง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ จัดทำ�แผนง�นประจำ�ปี  และร�ยง�นผล 
ก�รตรวจสอบให้แก่คณะกรรมก�รตรวจสอบรับทร�บและต้องทำ� 
ร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัทรับทร�บทันทีท่ีมีเหตุก�รณ์ท่ี อ�จมีผลกระทบ 
ร้�ยแรงต่อก�รประกอบกิจก�รของบริษัทฯ  เช่น ด้�นก�รผลิต  ก�รดำ�เนิน 
กิจก�ร ก�รทุจริตคอร์รัปชันหรือ ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยของ กรรมก�ร  
ผู้บริห�ร หรือ พนักง�นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  เป็นต้น  ซึ่งอ�จมีผลกระทบ 
ต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ จ�กก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ  
ในด�้นต่�งๆ 5 ส่วนดังกล่�วข้�งต้นคณะกรรมก�รบริษัทเห็นว่�บริษัทฯ 
มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่มีคว�มเหม�ะสมเพียงพอกับก�รดำ�เนินธุรกิจ
และทุกหน่วยง�นมีก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบที่กำ�หนดไว้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 
(บริษัทฯ ) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้�นต่�งๆ ที่เป็นกรรมก�รอิสระ  
3 ท่�น คือ พลอ�ก�ศตรีณัฐวรรธน์  นิมมลธน�กรณ์ เป็นประธ�นคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบ น�ยประส�น ลิ้มพิพัฒนกุล และน�ยอิสสระชัย เดช�ฤทธิ์    
เป็นกรรมก�รตรวจสอบ โดยมีน�ยสุมล โฮ้บำ�เพ็ญ ผู้จัดก�รส่วนตรวจสอบ 
ภ�ยในของบริษัทฯ  เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบและได้รับ
ก�รแต่งตั้งจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อ 
วันท่ี 17 มิถุน�ยน พ.ศ. 2556 เน่ืองจ�กเป็นผู้ท่ีมีประสบก�รณ์ในปฏิบัติง�น 
ด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในธุรกิจ มีคว�มเข้�ใจในกิจกรรมก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัทฯ      เพ่ือให้ก�รปฏบัิตหิน�้ทีด่งักล่�วเป็นไปด้วยคว�มเหม�ะสมและ 
โปร่งใส
 • งานด้านกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)
บริษัทฯ  มีก�รกำ�หนดหน่วยง�นที่รับผิดชอบก�รปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร ประกอบด้วย
     	 -	สำานักกรรมการผู้อำานวยการและสำานักเลขานุการบริษัท
  รับผิดชอบดูแลติดต�มให้ คณะกรรมก�ร  ผู้บริห�ร และ หน่วยง�น 
ให้ปฏิบัติต�มกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ  รวมทั้งเป็นศูนย์กล�ง
ในก�รรวบรวม ติดต�มข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบภ�ยนอกที่เกี่ยวข้อง 
     	 -	สำานักกฎหมาย	
  รับผิดชอบกำ�กับดูแลง�นด้�นกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับก�รประกอบ 
ธุรกิจ รวมท้ังกฎหม�ยด้�นก�รเป็นบริษัทจดทะเบียน กฎหม�ยด้�นส่ิงแวดล้อม/ 
คว�มปลอดภัยในอุตส�หกรรม เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ  เป็น
ไปอย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบอื่นๆ ให้คำ�ปรึกษ�ประเด็นข้อ
กฎหม�ยแก่หน่วยง�นต่�งๆ เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นมีคว�มสอดคล้องกับ
กฎหม�ยโดยเฉพ�ะก�รทำ�ธุรกรรมใหม่ๆ ทั้งในและต่�งประเทศเพื่อให้ก�ร
ประกอบธุรกิจมีคว�มคล่องตัว
     	 -	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	
  รับผิดชอบในก�รประเมินประสิทธิภ�พและคว�มเพียงพอของ
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นของบริษัทฯ  
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	 บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	(“บริษัทฯ”)	มีอุดมก�รณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคุณธรรม	โดยยึดมั่นในคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต�มหลักบรรษัทภิบ�ลที่ดี	และจรรย�บรรณท�งธุรกิจของบริษัทฯ	ตลอดจนนโยบ�ยและแนวปฏิบัติต่อ	ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต�่งๆ	 
ในปี	 2557	 บริษัทฯ	 ได้แสดงเจตน�รมณ์และคว�มมุ่งมั่นในก�รต่อต�้นคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบและดำ�เนินก�รต่�งๆ	ภ�ยในบริษัทฯ	 เพื่อแสดงออกถึง
คว�มมุ่งมั่นในก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่นร่วมกับหน่วยง�นภ�ยนอกซึ่งบริษัทฯได้เข้�ร่วมกิจกรรมต่�งๆ	อย�่งต่อเนื่อง	 เช่นบริษัทฯ	 ได้แสดงเจตน�รมณ์
เข้�ร่วมปฏิบัติและยื่นขอรับรองในปี2561ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต�้นก�รทุจริต	 คอร์รัปชัน	 (Thailand’s	 Private	 Sector	 Collective	 Action	 
Coalition	Against	Corruption:	CAC)	ดำ�เนินก�รโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	(IOD)	หอก�รค้�ไทย		หอก�รค�้แห่งช�ติ	สม�คม
บริษัทจดทะเบียนไทย	สม�คมธน�ค�รไทย	และสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
	 เพ่ือให้ม่ันใจว่�	บริษัทฯ	มีนโยบ�ยก�รกำ�หนดคว�มรับผิดชอบ	แนวปฏิบัติ	และข้อกำ�หนดในก�รดำ�เนินก�รท่ีเหม�ะสม	เพ่ือป้องกันก�รคอร์รัปชัน 
โดยที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท	ครั้งที่	3/2557	ประชุมเมื่อวันที่	13	สิงห�คม	2557	ได้มีมติอนุมัต	ิ“นโยบ�ยว่�ด้วยก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชัน”	
และที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท	 ครั้งที่	 5/2561	 ประชุมเมื่อวันที่	 9	 พฤศจิก�ยน	 2561	 ได้อนุมัต	ิ เรื่อง	 แนวปฏิบัติ	 “ก�รต่อต�้นก�รทุจริต
คอร์รัปชัน”	เพื่อใช้เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติในก�รดำ�เนินก�รของบริษัทฯ	ให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	พนักง�น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยยึดถือปฏิบัติต�ม
อย่�งเคร่งครัด	พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ		http://www.ichitangroup.com/investor.php/anti_corruption	โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

คำานิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
 คอร์รัปชัน	(Corruption)	หม�ยถึง	ก�รติดสินบนไม่ว่�จะอยู่ในรูปแบบใดๆ	โดยก�รเสนอให้สัญญ�	มอบให้	ให้คำ�ม่ัน	เรียกร้อง	หรือรับ	ซ่ึงเงิน	
ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหม�ะสม	กับเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ	หน่วยง�นของรัฐหน่วยง�นของเอกชน	หรือผู้มีหน้�ท่ีไม่ว่�จะโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม	
เพ่ือให้บุคคลดังกล่�วกระทำ�หรือละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ท่ีอันเป็นก�รให้ได้ม�หรือรักษ�ไว้ซ่ึงธุรกิจ	หรือแนะนำ�ธุรกิจให้กับบริษัทฯ	 โดยเฉพ�ะ	หรือ	 เพ่ือให้ได้
ม�หรือรักษ�ไว้ซ่ึงผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหม�ะสมท�งธุรกิจ	 เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหม�ย	ระเบียบ	ประก�ศ	 ข้อบังคับ	ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน	
หรือจ�รีตท�งก�รค้�	ให้กระทำ�ได้
	 ทุจริต	หม�ยถึง	ก�รแสวงห�ประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้�ท่ี	หรือด้วยกฎหม�ยของกรรมก�รผู้บริห�รและพนักง�น	ท้ังของบริษัทฯ	ของลูกค้�	
และของคู่ค้�	หรือคู่สัญญ�ของบริษัท	อ�ทิ	ก�รทำ�หลักฐ�นก�รเงินเป็นเท็จ	ก�รนำ�ทรัพย์สินของบริษัทฯ	ไปใช้ส่วนตัว	ก�รเบียดบัง	ก�รยักยอก	ฉ้อโกง	
ก�รกระทำ�ในลักษณะที	มีก�รขัดกันของผลประโยชน์	ฯลฯ	
	 ก�รจ่�ยเงินคอร์รัปชัน	 หรือก�รจ่�ยผลประโยชน์ท�งทุจริตหม�ยคว�มรวมถึง	 ก�รจ่�ยเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ	 โดยตรงจ�กบริษัทฯ	
เอง	หรือผ่�นลูกค้�/คู่ค้�	หรือบุคคลท่ี	ส�ม	

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	 	 •	นโยบ�ยว�่ด้วยก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชัน
	 	 •	นโยบ�ยว�่ด้วยก�รสนับสนุนด้�นก�รเมือง
	 	 •	นโยบ�ยว�่ด้วยก�รรับ	ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใด
	 	 •	นโยบ�ยว�่ด้วยก�รแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียนและให้คว�มคุ้มครองผู้แจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
	 บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	(“บริษัทฯ”)	ได้ตระหนักเห็นถึงคว�มสำ�คัญของหลักก�ร	กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	โดยยึดมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ด้วยคว�มซ่ือสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใสเป็นธรรม	 รับผิดชอบและระมัดระวังภ�ยใต้กฎหม�ย	ระเบียบข้อบังคับและม�ตรฐ�นท่ีเก่ียวข้องบริษัทฯ	 จึงมีคว�มมุ่งม่ัน 
ในก�รร่วมต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน	 โดยไม่ยินยอมรับก�รทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ	ทั้งสิ้น	 และกำ�หนดให้บริษัทฯ	 และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนิน
ธุรกิจ	ปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชัน	ซึ่งครอบคลุมให้มีก�รปฏิบัติต�มใน	ทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องให้ดำ�เนินก�รหรือกระทำ�ก�รใดๆ 
โดยให้คว�มสำ�คัญกับคว�มโปร่งใสและคำ�นึงถึงคว�มซื่อสัตย์ในก�รติดต่อทำ�ธุรกรรมกับเจ้�หน้�ที่	หรือหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน	เพื่อ 
หลีกเล่ียงก�รดำ�เนินก�รท่ีอ�จจะส่งผลต่อก�รกระทำ�ท่ีไม่เหม�ะสมและขัดแย้งต่อหลักก�รบริห�รจัดก�รท่ีดี	 รวมท้ังต่อต้�นก�รให้สินบนต่�งๆ	 ต่อเจ้�หน้�ท่ี 
เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกหรือผลประโยชน์ท�งธุรกิจของบริษัทฯ	 และได้มีก�รกำ�หนดบทลงโทษท�งวินัยสูงสุดแก่ผู้ที่กระทำ�คว�มผิดดังกล่�วและเพื่อ 
คว�มชัดเจนในก�รดำ�เนนิก�รในเรือ่งทีม่คีว�มเสีย่งสงูกบัก�รเกดิคอรร์ปัชัน	กรรมก�ร	ผูบ้รหิ�ร	และพนกัง�นทกุระดบัตอ้งปฏบิตัิดว้ยคว�มระมดัระวงั 
ในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 •	ของกำ�นัล	ก�รเล้ียงรับรองและค่�ใช้จ่�ย		:	ก�รให้มอบหรือรับของกำ�นัล	ก�รเล้ียงรับรองให้เป็นไปต�มท่ีกำ�หนดในจรรย�บรรณ
	 	 •	เงินบริจ�คเพ่ือก�รกุศล	หรือเงินสนับสนุน	:	ก�รให้หรือรับเงินบริจ�คหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่�งโปร่งใสและถูกต้อง											
	 	 			ต�มกฎหม�ย	โดยต้องม่ันใจว่�เงินบริจ�ค	หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำ�ไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้�งในก�รติดสินบน
	 	 •	คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจและก�รจัดซื้อจัดจ�้งกับภ�ครัฐ	:	ห�้มให้หรือรับสินบนในก�รดำ�เนินธุรกิจทุกชนิด	
	 	 ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯและ	บริษัทย่อย	และก�รติดต่อง�นกับภ�ครัฐจะต้องเป็นไปอย่�งโปร่งใส	ซื่อสัตย์	
	 	 และต้องดำ�เนินก�รให้เป็นไป	ต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง
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	 บริษัทฯ	 เข�้ร่วมโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติ	 (Collective	 Action	 Coalition)	 ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต�้นก�รทุจริตคอร์รัปชันและอยู่
ระหว่�งยื่นรับรอง	 เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจว่�กระบวนก�รห่วงโซ่อุปท�น(	 Supply	Chain)	 ของบริษัทฯนั้น	มีคว�มโปร่งใสจึงได้มีก�รขย�ยเจตน�รมณ์
ไปสู่คู่ค้�	(Supplier)	โดยส่งเสริมคว�มรู้ ในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันและเปิดโอก�สให้คู่ค้�เข้�เป็นสม�ชิกกลุ่ม
	 1.	เพ่ือให้พนักง�นและผู้มีส่วนได้เสีย	เข้�ถึงช่องท�งก�รร้องเรียน	คณะกรรมก�รบริษัท	จึงกำ�หนดให้มีช่องท�งก�รแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
	 	 กระบวนก�รรับข้อร้องเรียน	ม�ตรก�รคุ้มครองผู้ร้องเรียน	เพ่ือนำ�ข้อเสนอแนะม�ปรับปรุงกระบวนก�รบริห�รจัดก�รและนำ�ไปจัดทำ�หลักสูตร 
	 	 ฝึกอบรมอย่�งมีประสิทธิภ�พ	ในปี	2561	ยังไม่มีข้อเสนอแนะจ�กพนักง�น
 2.	คณะกรรมก�รบริษัท	 ให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พชีวิตของพนักง�น	 จึงได้มีก�รกำ�หนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับค่�ตอบแทนสวัสดิก�รและค่�ตอบแทน 
	 	 พนักง�นในระยะย�ว	 โดยมีก�รจ่�ยผลตอบแทนให้แก่พนักง�นอย่�งเหม�ะสมและสอดคล้องกับก�รจ่�ยผลตอบแทนของอุตส�หกรรมเดียวกัน	 
	 	 นอกจ�กน้ี	เพ่ือให้พนักง�นท่ีทำ�ง�นกับบริษัทฯ	มีทุนสำ�รองชีพในระยะย�วเม่ือเกษียณอ�ยุจ�กก�รทำ�ง�น	จึงได้จัดต้ังกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพให้กับ 
	 	 พนักง�น	โดยบริษัทฯ	จ่�ยเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักง�น

นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
		 ก�รช่วยเหลือท�งก�รเมือง	หม�ยถึง	ก�รให้ก�รสนับสนุนท�งก�รเงิน	ส่ิงของ	และ/หรือ	ก�รเข้�ร่วมกิจกรรม	ตลอดจนก�รส่งเสริมให้พนักง�น 
เข้�ร่วมกิจกรรมท�งก�รเมืองในน�มของบริษัทฯและ	 เพ่ือให้ได้ม�ซ่ึงคว�มได้เปรียบท�งธุรกิจก�รค้�ท้ังน้ี	 ไม่รวมถึงก�รท่ีพนักง�นเข้�ร่วมกิจกรรมต�มสิทธิ 
เสรีภ�พส่วนบุคคล	บริษัทฯและ	บริษัทย่อย	มีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจอย่�งเป็นกล�ง	ไม่ฝักใฝ่ท�งก�รเมืองหรือนักก�รเมืองมืออ�ชีพท่ีสังกัดพรรคก�รเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่ง	และจะไม่นำ�เงินทุน	หรือคว�มช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นก�รช่วยเหลือท�งก�รเมืองต�มคว�มหม�ยในวรรคแรก	โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเอ้ือประโยชน์ท�งธุรกิจ
		 บริษัทฯ	มีนโยบ�ยว่�ด้วยก�รสนับสนุนด้�นก�รเมือง	ด้ังน้ี

•			บรษัิทฯ		ส่งเสริมใหพ้นักง�นทุกระดบัของบรษิทัฯ	ส�ม�รถใชสิ้ทธขิองตนเองในฐ�นะพลเมอืงดี	ใช้สิทธทิ�งก�รเมืองทีพึ่งม	ีโดยเปน็ก�รกระทำ�ใน 
น�มของแต่ละบุคคล	ต�มกฎหม�ยรัฐธรรมนูญ	และกฎหม�ยอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	รวมท้ังไม่ใช้ตำ�แหน่งในบริษัทฯ		หรือช่ือ		หรือตร�บริษัทฯ		ชักจูง
ผู้อ่ืนให้จ่�ยเงินอุดหนุน		หรือให้ก�รสนับสนุนแก่นักก�รเมือง	หรือพรรคก�รเมืองใดๆ	ท้ังน้ีบริษัทฯ	ไม่มีนโยบ�ยท่ีจะให้ก�รสนับสนุนท�งก�ร 
เงินไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อมแก่นักก�รเมืองหรือพรรคก�รเมืองใดๆ		เพ่ือผลประโยชน์ของนักก�รเมืองหรือพรรคก�รเมืองน้ันๆ

•			บริษัทฯ		ให้คว�มสำ�คัญในก�รเป็นกล�งท�งก�รเมือง		ไม่เข้�ไปมีส่วนร่วม	ไม่เข้�ร่วมกิจกรรมใดๆ	และไม่แสดงคว�มเห็นใดๆ	ที่อ�จก่อให้เกิด 
คว�มเข้�ใจว่�บริษัทฯ	 มีส่วนเก่ียวข้องหรือให้ก�รสนับสนุนพรรคก�รเมืองใดพรรคก�รเมืองหน่ึง	 หรือผู้มีอำ�น�จท�งก�รเมืองคนใดคนหน่ึง		
หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหน่ึง	อันอ�จนำ�ไปสู่คว�มไม่ส�มัคคีปรองดองภ�ยในบริษัทฯ	และประเทศช�ติ

•			ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯเพ่ือก�รสนับสนุนพรรคก�รเมืองใดพรรคก�รเมืองหน่ึง	หรือผู้มีอำ�น�จท�งก�รเมืองคนใดคนหน่ึง	หรือกลุ่มพลังใด
กลุ่มพลังหน่ึง	ไม่ว่�ท�งตรงหรือท�งอ้อม	เพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ

•			บริษัทฯ	ไม่มีส่วนร่วมในก�รห�เสียง	หรือโฆษณ�ให้พรรคก�รเมืองหรือนักก�รเมืองใดๆ	ในพ้ืนท่ีของบริษัทฯ		
•			ยึดม่ันในระบอบประช�ธิปไตย		และส่งเสริมให้พนักง�นใช้สิทธิเลือกต้ังต�มรัฐธรรมนูญ
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นโยบายว่าด้วยการรับ	ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
	 บริษัทฯ	กำ�หนดให้ก�รให้		หรือรับของขวัญ		หรือทรัพย์สิน		หรือประโยชน์อ่ืนใด	เป็นไปต�มก�รกระทำ�ในวิสัยท่ีสมควร				แต่ต้องไม่มีอิทธิพล
ต่อก�รตัดสินใจของบริษัทฯ	จึงกำ�หนดนโยบ�ยแนวปฏิบัติ	ดังน้ี

•	 ก�รรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน:	กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น	ต้องไม่รับเงิน	หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ	เป็นก�รส่วนตัวจ�กลูกค้�	คู่ค้�	
ของบริษัทฯหรือจ�กบุคคลใดอันเน่ืองจ�กก�รทำ�ง�นในน�มบริษัทฯ	นอกจ�กน้ีจะต้องไม่กระทำ�ก�รใดๆ	หรือพฤติกรรมใดๆ	ท่ีอ�จมีผลให้เกิด
ข้อสงสัยในพฤติกรรมก�รให้สินบนและก�รทุจริต	กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น	จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงินหรือเร่ียไรเงิน	ส่ิงของจ�กลูกค้�
หรือผู้ทำ�ธุรกิจกับบริษัทฯ	เว้นแต่เป็นก�รกู้ยืมเงินจ�กธน�ค�รหรือสถ�บันก�รเงินในฐ�นะของลูกค้�	ของธน�ค�รหรือสถ�บันก�รเงินดังกล่�ว

•	 ก�รรับหรือให้ของขวัญ	และก�รเลี้ยงรับรองท�งธุรกิจ		:	กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น	พึงหลีกเลี่ยงก�รรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน 
และมิใช่ตัวเงินจ�ก	คูค่้�หรือผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ	เว้นแต่ในเทศก�ลหรอืประเพณีนยิม	โดยก�รให้และรบัของขวัญ	หรือก�รเลี้ยง 
และรับเลี้ยงต่�งๆ	นั้น	จะต้องไม่ส่งผลต่อก�รตัดสินใจในเชิงธุรกิจใดๆ	ของผู้รับ	กรณีมีก�รรับหรือให้ของขวัญ	หรือเลี้ยง	หรือรับเลี้ยง	จะ
ต้องมีก�รร�ยง�นต่อผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้นทร�บ	ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่�ไม่ม�กนัก	และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท�่
เงินสด	ก�รให้หรือก�รรับของขวัญ	อ�จกระทำ�ได้ห�กทำ�ด้วยคว�มโปร่งใส	หรือทำ�ในที่เปิดเผย	หรือ	ส�ม�รถเปิดเผยได้	กรรมก�ร		ผู้บริห�ร	 
และพนักง�น		ส�ม�รถรับก�รเลี้ยงรับรองท�งธุรกิจได้		เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทฯ	และพึงหลีกเลี่ยงก�รรับเลี้ยงรับรองในลักษณะ
ที่เกินกว่�เหตุคว�มสัมพันธ์ปกติจ�กบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	หรือจะเป็นคู่ค้�ในอน�คต

•	 ก�รเสนอเงิน	สิ่งจูงใจหรือร�งวัล		:	บริษัทฯไม่มีนโยบ�ยเสนอเงิน	สิ่งจูงใจของกำ�นัล	สิทธิประโยชน์พิเศษ	ในรูปแบบใดๆ	แก่ลูกค้�	คู่ค้�ของ 
บริษัทฯ	หน่วยง�นภ�ยนอกหรือบุคคลใดๆ	เพื่อให้ได้ม�ซึ่งธุรกิจ	ยกเว้นก�รให้ก�รเลี้ยงรับรองท�งธุรกิจต�มประเพณีนิยม	ส่วนลดก�รค�้ 
และโครงก�รส่งเสริมก�รข�ยของบริษัทฯ

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน	และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
	 	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีช่องท�งรับแจ้งเบ�ะแส	หรือข้อร้องเรียน	โดยประกอบด้วยเรื่องต่�งๆ	ดังต่อไปนี้	วัตถุประสงค์

1.	วัตถุประสงค์
2.	ขอบเขตของก�รแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
3.	บุคคลผู้ส�ม�รถแจ้งเรื่องเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
4.	ก�รให้คว�มคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
5.	ช่องท�งในก�รแจ้งเรื่องเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
6.	กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7.	ขั้นตอนดำ�เนินก�ร
	 7.1	ก�รลงทะเบียน	และส่งเรื่องต่อไป
	 7.2	ก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งก�ร
	 7.3	ก�รแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน	และก�รปรับปรุงแก้ไข
	 7.4	ก�รร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องท�ง
	 7.5	คว�มรับผิดชอบของผู้ประส�นง�นเรื่องร้องเรียน	ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน	และ	ผู้บังคับบัญช�เหนือขึ้นไป

1.	วัตถุประสงค์
	 บริษัทฯส่งเสริมให้ผู้บริห�ร	และพนักง�นหรือเจ้�หน�้ที่ของบริษัทฯ	ดำ�เนินธุรกิจอย่�งถูกต้อง	โปร่งใส	ยุติธรรม	และส�ม�รถตรวจสอบได้	 
โดยสอดคล้องกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและจรรย�บรรณธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทฯ	ค�ดหวังให้ทุกคนร�ยง�นโดยสุจริตถึงก�รปฏิบัติที่ขัดหรือ 
สงสัยว�่จะขัดตอ่เรือ่งดังกล่�วใหบ้รษัิททร�บ	เพือ่จะไดช้ว่ยกนัปรับปรุงแก้ไข	หรอืดำ�เนินก�ร	เพือ่ให้เกิดคว�มถูกตอ้ง	เหม�ะสม	โปรง่ใส	และยตุธิรรมตอ่ไป	 
และต�มกฎหม�ยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์มีก�รให้คว�มคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยง�นกำ�กับดูแลด้วยซึ่งเป็นหลักก�รท่ีบริษัทฯ 
เห็นว�่สมควรนำ�ม�ใช้กับบริษัทฯ	ด้วย
	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีนโยบ�ยก�รแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียนและให้คว�มคุ้มครองผู้แจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้องเรียน	เพื่อให้มั่นใจว�่ 
ผู้บังคับบัญช�และหน่วยง�นเกี่ยวกับทรัพย�กรบุคคลของบริษัทฯได้ทำ�หน้�ที่ดูแลและให้คำ�แนะนำ�ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม	คว�มประพฤติ	และก�ร 
กระทำ�ต�่งๆ	ของพนักง�นหรือเจ้�หน้�ที่ให้เป็นไปโดยถูกต้อง	และผู้แจ้งเรื่องดังกล่�วจะได้รับคว�มคุ้มครอง	ห�กเป็นก�รกระทำ�ด้วยคว�มสุจริตใจ
2.	ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน
	 เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่�มีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่�มีก�รฝ่�ฝืนหรือไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย	ระเบียบ	ก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดี	จรรย�บรรณธุรกิจ	นโยบ�ย	ระเบียบปฏิบัติ	ข้อกำ�หนด	หรือกฎเกณฑ์ต่�งๆ	ของบริษัทฯ	พนักง�นหรือเจ้�หน้�ที่		
ควรสอบถ�มหรือปรึกษ�ผู้บังคับบัญช�ก่อนเป็นลำ�ดับแรก	อย่�งไรก็ต�ม	ห�กพนักง�นไม่แน่ใจหรือไม่สะดวกใจที่จะทำ�เช่นนั้น	
พนักง�นส�ม�รถแจ้งเรื่องได้โดยตรง	ดังน้ี
							•			กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยง�นอื่นหรือเป็นผู้บังคับบัญช�เหนือขึ้นไป	แจ้งเรื่องได้ที่	CG	Report	หรือสำ�นัก 
	 เลข�นุก�รบริษัท	หรือ	สำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยใน	หรือ	คณะกรรมก�รตรวจสอบ
							•			กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประธ�นกรรมก�รบริห�ร	แจ้งเรื่องโดยตรงได้ที่	คณะกรรมก�รตรวจสอบ
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3.	บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน
	 		พนักง�นหรือเจ้�หน้�ที่ของบริษัทฯและ	บริษัทย่อย	รวมถึงบุคคลภ�ยนอก	ที่พบเห็นหรือทร�บหรือสงสัยว่�มีก�รกระทำ�ที่ฝ่�ฝืนกฎหม�ย	
ระเบียบ	ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	จรรย�บรรณธุรกิจ	นโยบ�ยระเบียบปฏิบัติ	ข้อกำ�หนดหรือกฎเกณฑ์ต่�งๆ	ของบริษัทฯ	โดยผู้บริห�ร	และพนักง�น	
หรือเจ้�หน้�ที่ของบริษัทฯ
4.	การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน
	 	พนักง�นหรือเจ้�หน้�ท่ีท่ีแจ้งเร่ืองร้องเรียน	แจ้งเบ�ะแส	 ให้ถ้อยคำ�หรือให้ข้อมูลใดๆ	ต�มขอบเขตในข้อ		2	 ด้วย	คว�มสุจริตใจ	 ไม่ได้มีเจตน� 
ในก�รให้ร้�ยหรือก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่ผู้ ใดหรือต่อบริษัทฯ	จะได้รับก�รคุ้มครองที่เหม�ะสมจ�ก	บริษัทฯ	 เช่น	 ไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งง�น	
ลักษณะง�น		สถ�นที่ทำ�ง�น	พักง�น	ข่มขู่	รบกวนก�รปฏิบัติง�น	เลิกจ้�ง	หรือก�รอื่นใดที่มีลักษณะเป็นก�รปฏิบัติอย่�งไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น	ทั้งนี้	ถ้�ม ี
คว�มจำ�เป็นต้องมีก�รเปลี่ยนแปลง	 หรือยกเลิกก�รคุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยนี้จนถึงที่สุด	 จะต้องได้รับคว�มเห็นชอบ 
จ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบก่อน

•	 ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้คว�มร่วมมือในก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง	ส�ม�รถเลือกท่ีจะเปิดเผยตนเองได้	ห�กเห็นว่�ก�รเปิดเผยน้ันจะไม่ปลอดภัย	แต่ห�ก 
มีก�รเปิดเผยตนเองก็จะทำ�ให้บริษัทฯ	ส�ม�รถร�ยง�นคว�มคืบหน้�และชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทร�บ	หรือบรรเท�คว�มเสียห�ยได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

•	 ผู้รับข้อร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับมอบหม�ย	 จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นคว�มลับ/คำ�นึงถึงคว�มปลอดภัย	 โดยกำ�หนดม�ตรก�รคุ้มครอง
พนักง�นที่ร้องเรียน	และ/หรือ	ผู้ที่ให้ข้อมูล	และ/หรือ	คว�มร่วมมือในก�รตรวจสอบข้อมูล	โดยจะได้รับคว�มคุ้มครองจ�กก�รปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรม

• กรณีที่ผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ให้คว�มร่วมมือในก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง	เห็นว่�ตนอ�จได้รับคว�มไม่ปลอดภัย	หรืออ�จเกิด	คว�มเดือดร้อน
เสียห�ย	ส�ม�รถร้องขอให้บริษัทฯ	กำ�หนดม�ตรก�รคุ้มครองที่เหม�ะสมก็ได้	หรืออ�จกำ�หนดม�ตรก�รคุ้มครองโดยไม่มีก�รร้องขอก็ได้	
ห�กเห็นว่�เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดคว�มเดือดร้อนเสียห�ย	หรือคว�มไม่ปลอดภัย

•	 ผู้ที่ได้รับคว�มเดือดร้อนเสียห�ยจะได้รับก�รบรรเท�คว�มเสียห�ยด้วยกระบวนก�รที่มีคว�มเหม�ะสมและเป็นธรรม
5.	ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน

5.1	CG	Report		ของบริษัทฯ	ส�ม�รถติดต่อได้ต�มช่องท�งต่อไปนี้
	 •	 โทรศัพท์	 02-716-5555
	 •	 E-mail	cg@ichitangroup.com	
5.2	สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท	โดยจดหม�ย	จัดส่งท�งไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง
	 •	 ที่อยู่	สำ�นักง�นเลข�นุก�รบริษัท	บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	ชั้น	28	อ�ค�รช�ญอิสสระท�วเวอร์	2	 เลขที่	2922/301-303	 

	 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	แขวงบ�งกะปิ	เขตห้วยขว�ง	กรุงเทพฯ	(10310)
5.3	สำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยใน	ส�ม�รถติดต่อได้ต�มช่องท�งต่อไปนี้
	 •	 โดยจดหม�ย	จัดส่งท�งไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรงที่อยู่	สำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยใน		บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	ชั้น	28	
	 	 อ�ค�รช�ญอิสสระท�วเวอร์	2	เลขที่	2922/301-303	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	แขวงบ�งกะปิ	เขตห้วยขว�ง	กรุงเทพฯ	(10310)
	 •	 โทรศัพท์	 02-716-5555
	 •	 E-mail	internalaudit@ichitangroup.com
5.4	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	ส�ม�รถติดต่อได้ต�มช่องท�งต่อไปนี้
	 •	 E-mail		 คณะกรรมก�รตรวจสอบ	Email	:	auditcommittee@ichitangroup.com
	 	 	 	 เลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ	Email	:	internalaudit@ichitangroup.com
	 	 เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมก�รตรวจสอบ	พิจ�รณ�สอบสวนและร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทต่อไป
	 •	 จดหม�ย	จัดส่งท�งไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง

6.	กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 	กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนก�รรับแจ้งเรื่องเบ�ะแสก�รกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน	“เรื่องร้องเรียน”	ได้แก่
6.1	ผู้แจ้งข้อมูล	(Caller	or	Claimer)	:	ผู้แจ้งข้อมูลท�งโทรศัพท์/	โทรส�ร	/E-mail	หรือจดหม�ยทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอกบริษัทฯ
6.2	ผู้ประส�นง�นเรื่องร้องเรียน	(Case	Coordinator)	:	ผู้ทำ�หน้�ที่รับเรื่อง	และเก็บข้อมูลเบื้องต้น	และเก็บผลสรุปของก�รดำ�เนินง�น	ได้แก่	

CG	Report	สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท	สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน
6.3	ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน		(Case		Owner)	:		ผู้บังคับบัญช�โดยตรงของผู้ที่ถูกร้องเรียน	หรือผู้บังคับบัญช�เหนือขึ้นไปของหน่วยง�นที่ถูกร้อง

เรียน	และในกรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่�วไม่อยู่ปฏิบัติง�นเป็นระยะย�ว	ให้ผู้บังคับบัญช�เหนือขึ้นไปของผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่�ว 
เป็นผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนต�มคว�มหม�ยของข้อนี้แทน

6.4	ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย	(Human	Resources,	HR)	:	ฝ�่ยทรัพย�กรบุคคล
	 		 	 6.5	กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	(Chief	Executive	Officer,	CEO)	:	ผู้บังคับบัญช�สูงสุดของบริษัทฯ
	 		 	 6.6	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	(the	Audit		Committee)
	 		 	 6.7	คณะกรรมก�รบริษัท	(the	Board	of	Directors)
    7.	ขั้นตอนการดำาเนินการ
	 		 	 			7.1	ก�รลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป
	 		 	 			(1)	ผู้ประส�นง�นเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน	และกำ�หนดวันแจ้งคว�มคืบหน้�ของเรื่องที่ร้องเรียน

แก่																														ผู้ร้องเรียน	ดังนี้
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•	 กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ	อย่�งร้�ยแรง	ให้ดำ�เนินก�รโดยด่วนที่สุด
•	 กรณีอื่น	ให้ดำ�เนินก�รโดยเร็ว
•	 กรณีที่เป็นก�รสอบถ�มทั่วไป	 เช่น	คำ�ถ�มเกี่ยวกับร�ค�หุ้น	ก�รจ่�ยเงินปันผล	จะไม่มีก�รลงทะเบียนรับเรื่อง	 แต่จะส่งเรื่องให้กับ

หน่วยง�นที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ	โดยตรง	เพื่อตอบกลับแก่ผู้สอบถ�ม
(2)	ผู้ประส�นง�นเรื่องร้องเรียนลงบันทึกข้อมูลจ�กผู้ร้องเรียนดังนี้

•			ชื่อผู้ร้องเรียน	ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
•			วันที่ร้องเรียน
•			ชื่อบุคคล	หรือ	เหตุก�รณ์ที่ร้องเรียน
•			ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

(3)	เม่ือลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนแล้ว	ให้กำ�หนดช้ันคว�มลับต�มเน้ือห�ของเร่ือง	(ยกเว้นกรณีท่ีเป็นก�รสอบถ�มท่ัวไป)	และดำ�เนินก�รดังน้ี
•		ส่งไปให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำ�เนินก�รห�ข้อเท็จจริง	และสั่งก�รต�มอำ�น�จหน�้ที่ที่มี
•		ส่งสำ�เน�ให้ฝ่�ยบริห�รทรัพย�กรบุคคลทร�บเบื้องต้น	เพื่อเตรียมให้คำ�แนะนำ�ก�รดำ�เนินก�รด้�นระเบียบวินัยหรืออื่นๆ
•		ส่งสำ�เน�ให้ประธ�นกรรมก�รบริห�รทร�บด้วย
•		กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง	ประธ�นกรรมก�รบริห�ร	ให้ส่งไปที่คณะกรรมก�รตรวจสอบ

7.2	ก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งก�ร
• ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนดำ�เนินก�รห�ข้อเท็จจริง	และให้ข้อแนะนำ�ผู้ท่ีเก่ียวข้องให้มีก�รประพฤติหรือปฏิบัติท่ีเหม�ะสมต่อไป	ห�กต้องมีก�รลงโทษ 

ท�งวินัย	สั่งลงโทษโดยปรึกษ�กับฝ่�ยบริห�รทรัพย�กรบุคคล	 เพื่อให้ก�รลงโทษเป็นไปต�มม�ตรฐ�นโทษด้วย	และห�กผู้ดูแลเรื่อง 
ร้องเรียนไม่มีอำ�น�จสั่งลงโทษ	 ก็ให้เสนอเป็นลำ�ดับชั้นไปจนถึงผู้มีอำ�น�จแล้วแต่กรณี	 และให้ส่งผลก�รห�ข้อเท็จจริง	 ก�รดำ�เนินก�ร	
และก�รสั่งลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้ประธ�นกรรมก�รบริห�ร	โดยผ่�นผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้น	เพื่อทร�บหรือพิจ�รณ�สั่งก�รด้วย

•	 กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนจ�กผู้ท่ีไม่ระบุช่ือ		และไม่ส�ม�รถห�ข้อมูลเพ่ิมเติมได้เพียงพอ	ให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนส่งร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ 
ข้อมูลและคว�มเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่	ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร	 โดยผ่�นผู้บังคับบัญช�ต�มลำ�ดับชั้น	 เพื่อขอแนวท�งก�ร
ดำ�เนินก�รที่เหม�ะสมต่อไป	ห�กประธ�นกรรมก�รบริห�ร	เห็นว่�	ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รเรื่องร้องเรียนได้	ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิด
เรื่องไป	ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งสำ�เน�ให้ผู้ประส�นง�นเรื่องร้องเรียนทร�บ	เพื่อร�ยง�นแก่คณะกรรมก�รตรวจสอบด้วย

•	 ห�กผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว		พบว่�ผู้ถูกร้องเรียนไม่มีคว�มผิด	หรือเป็นเรื่องที่เกิดจ�กคว�มเข้�ใจผิด	หรือได้ให ้
ข้อแนะนำ�แก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีก�รประพฤติหรือปฏิบัติที่เหม�ะสมแล้ว	และพิจ�รณ�เห็นว่�ควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มี 
ก�รลงโทษใดๆ	ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่�วแก่ผู้บังคับบัญช�ลำ�ดับเหนือขึ้นไป	1	ขั้น	เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง	และสำ�เน�เรื่อง 
ให้ผู้ประส�นง�นเร่ืองร้องเรียนเพ่ือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทร�บและร�ยง�นแก่ประธ�นกรรมก�รบริห�ร	และคณะกรรมก�รตรวจสอบต่อไป

• กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง	 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร	 ให้พิจ�รณ�ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมก�รตรวจสอบและส่งเรื่อง 
ให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�สั่งก�ร

7.3	ก�รแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน	และก�รปรับปรุงแก้ไข
•	 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำ�เนินก�รต�มคำ�สั่งก�รของประธ�นกรรมก�รบริห�ร	หรือคณะกรรมก�รบริษัท	(แล้วแต่กรณี)	และให้ข้อแนะนำ�

ให้มีก�รประพฤติหรือปฏิบัติที่เหม�ะสมต่อไป	และแจ้งผลก�รดำ�เนินก�รให้ผู้ประส�นง�นเรื่องร้องเรียนทร�บด้วย
•	 ผู้ประส�นง�นเรื่องร้องเรียนแจ้งผลก�รดำ�เนินก�รให้กับผู้ร้องเรียนทร�บ	 และบันทึกผลของก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับ	 เรื่องร้องเรียนไว	้

โดยนำ�เสนอคณะกรรมก�รตรวจสอบทร�บเป็นร�ยไตรม�ส
• ผู้ประส�นง�นเร่ืองร้องเรียนติดต�มผลก�รปรับปรุงแก้ไข	(ถ้�มี)	และร�ยง�นให้ประธ�นกรรมก�รบริห�ร	และคณะกรรมก�รตรวจสอบทร�บ

7.4	ก�รร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องท�ง
	 ก�รแจ้งเรื่องร้องเรียน	แจ้งเบ�ะแส	ให้ถ้อยคำ�	หรือให้ข้อมูลใดๆ	ถ้�พิสูจน์ได้ว่�กระทำ�โดยไม่สุจริต	หรือทำ�ผิดช่องท�ง	ถ้�เป็นพนักง�นหรือ

เจ้�หน้�ที่ของกลุ่มบริษัทฯ	บุคคลนั้นจะได้รับโทษท�งวินัยต�มม�ตรฐ�นโทษด้วย	แต่ห�กเป็นบุคคลภ�ยนอก	และบริษัทฯ	ได้รับคว�มเสียห�ย		
บริษัทฯ	จะพิจ�รณ�ดำ�เนินคดีกับบุคคลน้ันๆ	ด้วย

7.5	คว�มรับผดิชอบของผูป้ระส�นง�นเร่ืองร้องเรยีน	ผูดู้แลเรือ่งรอ้งเรียน	และ	ผูบ้งัคับบญัช�เหนอืขึน้ไป	ในกรณีทีผู่ป้ระส�นง�นเร่ืองร้องเรยีน 
หรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน	ละเลยหรือไม่ปฏิบัติต�มนโยบ�ยนี้	ผู้ประส�นง�นเรื่องร้องเรียนหรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน	และผู้บังคับบัญช�
เหนือขึ้นไปของผู้ละเลย	จะต้องได้รับก�รพิจ�รณ�โทษท�งวินัยด้วย   

ในปี	2561	ไม่พบก�รร�ยง�น	หรือก�รกระทำ�ผิดเกี่ยวกับก�รทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	ได้ม	ีก�รจัดก�ร
อบรมนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันและม�ตรก�รที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี	2557	ให้กับ	กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�นของบริษัทฯเพื่อให้มี
คว�มรู้	คว�มเข�้ใจ	และมีคว�มตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันให้เข้�ใจในบทบ�ทหน้�ที่
และคว�มรับผิดชอบของตนเองในก�รป้องกันก�รทุจริตคอร์รัปชันที่อ�จเกิดขึ้น
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รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกันและนโยบายในการทำารายการระหว่างกัน
 บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	(บริษัทฯ	)	ได้เปิดเผยร�ยละเอียด
ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันกับกิจก�รและบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งของ 
บริษัทฯ	ไว้ ในงบก�รเงินประจำ�ปี	2561	ซึ่งร�ยก�รส่วนใหญ่เป็นก�รทำ�
ร�ยก�รระหว่�งบริษัทฯ	กับกิจก�รในกลุ่มบริษัทฯ	ห�กร�ยก�รที่เกิดขึ้น
ที่มิใช่เป็นร�ยก�รธุรกิจปกติ	 ผู้บริห�รหรือผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆจะ
ไม่มีส่วนอนุมัติในร�ยก�รดังกล่�วเพ่ือให้เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดีและเป็นจริยธรรมของกรรมก�รและห�กมีก�รประเมินร�ค�ก็

1.	บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์กับประธานกรรมการบริษัท

จะใช้บริษัทประเมินท่ีข้ึนทะเบียนกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รหลักทรัพย์ 
และตล�ดหลักทรัพย์เป็นผู้ประเมินเพ่ือให้คว�มเห็นชอบหรือคว�มเหม�ะสม 
ท้ังน้ีเม่ือมีร�ยก�รเกิดข้ึนท�ง	บริษัทฯ	จะมีก�รเปิดเผยส�รสนเทศสู่ส�ธ�รณะ 
ผ่�นระบบ	SET	Portal	ภ�ยในเวล�ท่ีตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด 
โดยในปี	2561	บริษัทฯ	มีร�ยก�รธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจก�รที ่
เกี่ยวข้องกันซ่ึงร�ยก�รธุรกิจดังกล่�วเป็นไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�และ																						
เกณฑ์ต�มที่ตกลงกันระหว่�งบริษัทฯ	 และบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้อง
กันและเป็นไปต�มธุรกิจปกติ	

บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์กับประธานกรรมการบริษัท

1.	น�ยตัน		ภ�สกรนที	(“น�ยตัน”) •	ประธ�นกรรมก�รบริษัท	/กรรมก�ร/	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทฯ	

2.	น�งอิง		ภ�สกรนที	(“น�งอิง”) •	กรรมก�ร/ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทฯ	และคู่สมรส“น�ยตัน”

3.	น�งส�ววริษ�	ภ�สกรนที	(“น�งส�ววริษ�”) •	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทฯ	และเป็นบุตรส�ว”น�ยตัน”

4.	น�ยภ�สกร	ภ�สกรนที	(“น�ย	ภ�สกร”) •	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทฯ	และเป็นบุตรช�ย	“น�ยตัน”

5.	ด.ญ.	ใกล้นที	ภ�สกรนที	(“ด.ญ.	ใกล้นที”) •	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทฯ	และเป็นบุตรส�ว	“น�ยตัน”

6.	บริษัท	ไอ	แอม	กรีนที	จำ�กัด	(IGT)
				ดำ�เนินธุรกิจจัดจำ�หน่�ยเครื่องดื่มให้บริษัทฯ	และได้รับสิทธิ์จ�ก 
				น�ยตัน	ภ�สกรนที	ในก�รผลิตและจำ�หน่�ยสินค้�ที่มีรูปน�ยตัน	
				รูปว�ด	สัญลักษณ์	และผลง�นออกแบบของน�ยตันเป็น																	
				ระยะเวล�	5	ปี

•	น.ส.	ธัญธิต�	ภ�สกรนที		ซึ่งเป็นพี่ส�ว”น�ยตัน”เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ ่
		ร้อยละ	80.0	

7.	บริษัท	ภ�สกรนที	จำ�กัด	(PAS)	ดำ�เนินธุรกิจโรงแรม •	มีกรรมก�รร่วม	ได้แก่	“น�งอิง”
•	“น�งอิง”	“น�ย	ภ�สกร”	และ	“น�งส�ววริษ�”	เป็นผู้ถือหุ้น	ด้วยสัดส่วน 
			ก�รถือหุ้นรวมร้อยละ	100

8.	บริษัท	กิน	กับ	ตัน	จำ�กัด	(KIN)	ดำ�เนินธุรกิจร้�นอ�ห�ร •	มีกรรมก�รร่วม	ได้แก่	“น�งอิง”
•	“น�งอิง”เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนก�รถือหุ้นร้อยละ	79.7	

9.	บริษัท	ตัน	แอสเซ็ท	จำ�กัด	(TAN)
			ดำ�เนินธุรกิจให้เช่�และบริก�รพ้ืนท่ีและ	ให้บริก�รพ้ืนท่ีสน�มฟุตบอล

•	“น�ยตัน”			“น�งอิง”	และ		“	น�งส�ว	วริษ�”
			เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ	91.1

10.	บริษัท	อีซิลี่	จำ�กัด	(EZL)	ดำ�เนินธุรกิจร้�นอ�ห�ร •	“	น�งส�ว	วริษ�”	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมร้อยละ	52.8

11.	บริษัท	ตันบุญ	จำ�กัด	(TANBOON)
					ดำ�เนินธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์

•	“น�ยตัน”		“น�งอิง”		“น�ย	ภ�สกร”	และ	“ด.ญ.	ใกล้นที”																
			เป็นผู้ถือหุ้น	โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ	100

12.	บริษัท	กิน	ร้อง	ดื่ม	จำ�กัด	(KRD)	
				ดำ�เนินธุรกิจร้�นอ�ห�รและค�ร�โอเกะ 

•	“น�งอิง”	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนก�รถือหุ้นร้อยละ	48.8
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2.	รายการระหว่างกันของบริษัทฯ		และบริษัทย่อยและบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง
	 ในปี	2561	และ		ปี	2560		บริษัทฯ		มีก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง	โดยร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�วไม่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน์	ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี	2561 ป	ี2560

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

ร�ยได้ค่�ข�ยสินค้�
ยอดคงค้�ง										
ณ	สิ้นงวด

417.63
36.65

563.58
35.15

•	ร�ยก�รข�ยสินค�้ประเภทเครื่องดื่มของบริษัทฯ	 ให้แก่	 IGT	 ซึ่งเป็นผู้จัด
จำ�หน�่ยในช่องท�งTraditional	Trade	ต�มสัญญ�ลงวันที่	20	มิ.ย.	2557	
มีผลตั้งแต่วันที	่1	ก.ค.	2557	–	30	มิ.ย.	2560	และเมื่อวันที	่1	ก.ค.	2560	
ได้ต่อสัญญ�ใหม่	โดยมีผลตั้งแต่วันที	่1	ก.ค.	2560	–	30	มิ.ย.	2563
•	กำ�หนดร�ค�ข�ยโดย	IGT	ต้องซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมจ�กบริษัทฯ	ต�ม 
ร�ค�ข�ยของบริษัทฯ	 ซึ่งมีผลอยู	่ ณ	 วันที่	 IGT	 ข�ยผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่
ลูกค�้	 และบริษัทฯ	 ออกใบแจ้งหนี	้ โดยร�ค�ข�ยใกล้เคียงกับผู้จัดจำ�หน่�ย
ร�ยอื่นของบริษัทฯ	ในช่องท�งจัดจำ�หน่�ยเดียวกัน
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่�กลุ่มเป้�หม�ยของ	 IGT	 ไม่ทับซ้อนกับ
กลุ่มเป้�หม�ยของผู้จัดจำ�หน่�ยร�ยอื่นซึ่งบริษัทฯ	ใช้บริก�รอยู่	อันจะ 
เป็นประโยชน์ให้สินค้�ของบริษัทฯ	ส�ม�รถเข้�ไปสู่ฐ�นลูกค้�ท่ีม�กข้ึน	นอกจ�กน้ี 
ในส่วนของโครงสร�้งร�ค�	 ท�งบริษัทฯ	 มีนโยบ�ยกำ�หนดโครงสร้�งร�ค� 
ที่ยุติธรรมและส�ม�รถแข่งขันได้	โดยห�กเทียบกับคู่ค้�ร�ยอื่น	บริษัทฯ 
มีก�รกำ�หนดโครงสร้�งร�ค�ข�ยให้	IGT	สูงกว่�คู่ค้�ร�ยอ่ืน	จึงเห็นว่�ร�ยก�ร 
ดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผลและเป็นไปต�มแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับ
กิจกรรมส่งเสริมก�ร
ข�ย			-	โปรโมชั่น
สินค้�แถมร�ยเดือน

ยอดคงค้�ง											
ณ	สิ้นงวด

37.38

1.47

52.14

3.06

•	 ร�ยก�รดังกล่�วคือก�รชำ�ระเงินคืนค�่สินค�้แถมที่ผู้จัดจำ�หน�่ยแถมให้
ลูกค้�	 ซึ่งเป็นก�รแถมต�มโปรโมชั่นประจำ�เดือน	 ซึ่งก�รส่งเสริมก�รข�ย 
ดังกล่�วเป็นไปต�มท่ีกำ�หนดไว้ ในสัญญ�แต่งตั้งผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้�ใน
แต่ละเดือนและได้รับก�รอนุมัติโดยรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 โดยก�ร
จ่�ยเงินคืนค่�สินค้�แถมเป็นก�รคืนในร�ค�เดียวกันกับร�ค�ข�ยสินค้�
ให้	 IGT	 ซึ่งเป็นวิธีก�รเดียวกันกับผู้จัดจำ�หน่�ยร�ยอื่นในช่องท�งเดียวกัน
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ร�ยก�รโปรโมช่ันสินค้�แถมร�ยเดือน 
เป็นประโยชนต์อ่บรษิทัฯ	และเปน็แนวท�งก�รดำ�เนนิธรุกิจปกต	ิทัง้น้ี	โปรโมชัน่ 
สินค้�แถมประจำ�เดือนได้รับก�รทบทวนโดยผู้บริห�รและได้รับก�รอนุมัติ
โดยรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 รวมถึงเป็นก�รคืนในร�ค�เดียวกันกับ
ร�ค�ข�ยสินค้�ให้	 IGT	 ซึ่งบริษัทฯ	 ก็ได้ปฏิบัติวิธีเดียวกันกับผู้จัดจำ�หน่�ย
ร�ยอื่นในช่องท�งเดียวกัน		
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1.		บริษัท	ไอ	แอม		
				กรีนที	จำ�กัด
				(IGT)

ร�ยได้ค่�ข�ยสินค้�
ยอดคงค้�ง										
ณ	สิ้นงวด

417.63
36.65

563.58
35.15

•	ร�ยก�รข�ยสินค้�ประเภทเครื่องดื่มของบริษัทฯ	 ให้แก่	 IGT	 ซึ่งเป็นผู้จัด
จำ�หน่�ยในช่องท�งTraditional	Trade	ต�มสัญญ�ลงวันที่	20	มิ.ย.	2557	
มีผลตั้งแต่วันที่	1	ก.ค.	2557	–	30	มิ.ย.	2560	และเมื่อวันที่	1	ก.ค.	2560	
ได้ต่อสัญญ�ใหม่	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	ก.ค.	2560	–	30	มิ.ย.	2563
•	กำ�หนดร�ค�ข�ยโดย	IGT	ต้องซ้ือผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมจ�กบริษัทฯ	ต�ม 
ร�ค�ข�ยของบริษัทฯ	 ซึ่งมีผลอยู่	 ณ	 วันที่	 IGT	 ข�ยผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่
ลูกค้�	 และบริษัทฯ	 ออกใบแจ้งหนี้	 โดยร�ค�ข�ยใกล้เคียงกับผู้จัดจำ�หน่�ย
ร�ยอื่นของบริษัทฯ	ในช่องท�งจัดจำ�หน่�ยเดียวกัน
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่�กลุ่มเป้�หม�ยของ	 IGT	 ไม่ทับซ้อนกับ
กลุ่มเป้�หม�ยของผู้จัดจำ�หน่�ยร�ยอื่นซึ่งบริษัทฯ	ใช้บริก�รอยู่	อันจะ 
เป็นประโยชน์ให้สินค้�ของบริษัทฯ	ส�ม�รถเข้�ไปสู่ฐ�นลูกค้�ท่ีม�กข้ึน	นอกจ�กน้ี 
ในส่วนของโครงสร้�งร�ค�	 ท�งบริษัทฯ	 มีนโยบ�ยกำ�หนดโครงสร้�งร�ค� 
ที่ยุติธรรมและส�ม�รถแข่งขันได้	โดยห�กเทียบกับคู่ค้�ร�ยอื่น	บริษัทฯ 
มีก�รกำ�หนดโครงสร้�งร�ค�ข�ยให้	IGT	สูงกว่�คู่ค้�ร�ยอ่ืน	จึงเห็นว่�ร�ยก�ร 
ดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผลและเป็นไปต�มแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับ
กิจกรรมส่งเสริมก�ร
ข�ย			-	โปรโมชั่น
สินค้�แถมร�ยเดือน

ยอดคงค้�ง											
ณ	สิ้นงวด

37.38

1.47

52.14

3.06

•	 ร�ยก�รดังกล่�วคือก�รชำ�ระเงินคืนค่�สินค้�แถมที่ผู้จัดจำ�หน่�ยแถมให้
ลูกค้�	 ซึ่งเป็นก�รแถมต�มโปรโมชั่นประจำ�เดือน	 ซึ่งก�รส่งเสริมก�รข�ย 
ดังกล่�วเป็นไปต�มท่ีกำ�หนดไว้ ในสัญญ�แต่งตั้งผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้�ใน
แต่ละเดือนและได้รับก�รอนุมัติโดยรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 โดยก�ร
จ่�ยเงินคืนค่�สินค้�แถมเป็นก�รคืนในร�ค�เดียวกันกับร�ค�ข�ยสินค้�
ให้	 IGT	 ซึ่งเป็นวิธีก�รเดียวกันกับผู้จัดจำ�หน่�ยร�ยอื่นในช่องท�งเดียวกัน
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ร�ยก�รโปรโมช่ันสินค้�แถมร�ยเดือน 
เป็นประโยชนต์อ่บรษิทัฯ	และเป็นแนวท�งก�รดำ�เนนิธรุกิจปกต	ิทัง้น้ี	โปรโมชัน่ 
สินค้�แถมประจำ�เดือนได้รับก�รทบทวนโดยผู้บริห�รและได้รับก�รอนุมัติ
โดยรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 รวมถึงเป็นก�รคืนในร�ค�เดียวกันกับ
ร�ค�ข�ยสินค้�ให้	 IGT	 ซึ่งบริษัทฯ	 ก็ได้ปฏิบัติวิธีเดียวกันกับผู้จัดจำ�หน่�ย
ร�ยอื่นในช่องท�งเดียวกัน		
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ปี	2561 ปี	2560

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

ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับ
กิจกรรมส่งเสริม 
ก�รข�ย–ของที่ระลึก

0.10 0.26 •	เป็นร�ยก�รส่ังซ้ือของท่ีระลึกส่ังทำ�พิเศษจ�ก	IGT	เพ่ือนำ�ม�ใช้ในก�รส่งเสริม 
ก�รข�ยของ		บริษัทฯ	(ตุ๊กต�รูปน�ยตันและสินค�้ที่ระลึกเช่นกระเป�๋	กระปุก
ออมสิน	แก้วน้ำ�	ที่แสดงและข�ยบริเวณตันแลนด์	นิคมอุตส�หกรรมโรจนะ)	
•	ร�ยก�รดังกล่�วเป็นไปต�มสัญญ�อนุญ�ตให้ใช้สิทธ์ิในก�รผลิตและจำ�หน่�ย 
สินค�้ที่มีรูปน�ยตัน	 รูปว�ด	สัญลักษณ	์ และผลง�นออกแบบของน�ยตัน 
ระหว�่งน�ยตัน	กับ	IGT	ลงวันที่	1	ก.ค.	2554	โดยน�ยตัน	อนุญ�ตให้นำ� 
รูปน�ยตัน	รูปว�ด	สัญลักษณ์	และผลง�นออกแบบของน�ยตัน	ไปผลิตเป็น 
รูปป้ันและสินค้�ท่ีมีรูป	รูปว�ด	สัญลักษณ์และผลง�นออกแบบดังกล่�ว	ตีพิมพ์ 
ติด	 หรือประทับอยู่เพื่อจำ�หน�่ยให้แก่บริษัทที่น�ยตัน	 เป็นกรรมก�ร	 หรือ
เป็นผู้ถือหุ้นอยู่เท�่นั้น	โดยน�ยตัน	ไม่คิดค่�ตอบแทนและค่�ธรรมเนียมใดๆ	
นอกจ�กนี	้น�ยตัน	สงวนสิทธิ์ในก�รกำ�หนดร�ค�สินค�้ที่	IGT	จัดจำ�หน่�ย	
โดย	IGT	ส�ม�รถบวกกำ�ไรเพิ่มจ�กต้นทุนสินค�้ได้ไม่เกินอัตร�ร้อยละ	10	
เพื่อเป็นค�่ดำ�เนินก�ร
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ก�รซ้ือสินค้�ของท่ีระลึกท่ีมีรูปน�ยตันและผลง�นออกแบบของน�ยตันจ�ก 
IGT	ม�ข�ยบริเวณศูนย์เรียนรู้ตันแลนด์เน่ืองจ�กในระยะแรกบริษัทฯ	ต้องก�ร 
ที่จะสร้�งแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นท่ีรู้จักอย่�งรวดเร็วจึงได้ใช้น�ยตันเป็น 
พรีเซ็นเตอร์	 รวมถึงข�ยสินค้�ท่ีมีรูปน�ยตันและผลง�นออกแบบของน�ยตัน 
ดังกล่�วม�ข�ยและดึงดูดผู้ที่ม�เยี่ยมชม	 ทั้งนี	้ บริษัทฯ	 ไม่ได้มีนโยบ�ยที่จะ
ให้แบรนด์ของบริษัทฯยึดติดกับตัวน�ยตันแต่เพียงผู้เดียว	บริษัทฯ	มีแผนที่ 
จะใช้พรีเซ็นเตอร์บุคคลอ่ืนๆท่ีเหม�ะสมเพ่ือโฆษณ�และร่วมกิจกรรมส่งเสริม 
ก�รข�ยในอน�คตต่อไป	นอกจ�กน้ี	สินค้�ดังกล่�ว	บริษัทฯ	ซ้ือม�และจำ�หน่�ย 
ต่อในร�ค�ที่สูงกว่�ร�ค�ทุน	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 รวมถึงเงื่อนไข 
ก�รดำ�เนินก�ร		เป็นไปต�มสัญญ�อนุญ�ตให้ใช้สิทธ์ิ	จึงเห็นว่�ร�ยก�รดังกล่�ว 
มีคว�มสมเหตุสมผล	มีร�ค�ที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

2.		บริษัท	ภ�สกรนที	
				จำ�กัด	(PAS)

ค่�ใช้จ่�ยซื้อห้องพัก 0.22 0.07 •	ร�ยก�รซื้อห้องพักจ�ก	PAS	ซึ่งดำ�เนินธุรกิจที่พักต�กอ�ก�ศ	วิลล่�	 
ม�ร็อก	รีสอร์ท		อ.ปร�ณบุรี		จ.ประจวบคีรีขันธ์	เพ่ือนำ�ม�ใช้ในก�รประช�สัมพันธ์	 
เช่น	ก�รเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน	
•	ซื้อห้องพักในร�ค�ส่วนลดพิเศษประม�ณ	50%
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ร�ยก�รดังกล่�วเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ได้รับส่วนลดค่�ห้องพัก	50%	เพ่ือนำ�ม�ใช้ในกิจกรรมก�ร
ประช�สัมพันธ์ของบริษัทฯ	ถือได้ว่�ร�ยก�รดังกล�่วมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
และมีคว�มสมเหตุสมผล	รวมถึงเป็นไปต�มแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ



รายงานประจำาปี 2561

80

บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี	2561 ป	ี2560

3.		บริษัท	กิน	กับ	ตัน
				จำ�กัด	(KIN)	

ค่�อ�ห�รและเคร่ืองด่ืม 0.04 0.28 •	ร�ยก�รซื้ออ�ห�รจ�กร้�นอ�ห�รของ	KIN	เพื่อรับรองลูกค�้	
•	ร�ยก�รค่�อ�ห�รคิดร�ค�ปกติเหมือนลูกค�้ร้�น	KIN	ทั่วไป
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ก�รรับรองลูกค้�เป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
ของบริษัทฯ	 อีกทั้งร�ยก�รดังกล่�วคิดค�่อ�ห�รร�ค�ปกติเหมือนลูกค้�
ร�้น	KIN	ทั่วไป	จึงถือได้ว่�ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผลและเป็นไป
ต�มแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจโดยปกติิ

ซื้อวัตถุดิบและ
อุปกรณ์

ยอดคงค้�ง											
ณ	สิ้นงวด

0.42

-

0.42

0.03

•	 เป็นร�ยก�รซื้อไอศครีม	 (จ�เลโต้)	 พร้อมอุปกรณ์ในแบรนด	์ “เมลท์มี”	
เพื่อนำ�ม�ข�ยให้ก้บผู้เข้�ชมศูนย์ก�รเรียนรู้ตันแลนด์
•	กำ�หนดร�ค�ข�ยโดยคิดร�ค�ส่ง
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ก�รซ้ือวัตถุดิบดังกล่�วเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ	อีกท้ังร�ยก�รดังกล่�วบริษัทฯ	ซ้ือม�และจำ�หน่�ยต่อใน
ร�ค�ท่ีสูงกว่�ร�ค�ทุน	ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	จึงถือได้ว่�ร�ยก�รดังกล่�ว
มีคว�มสมเหตุสมผลและเป็นไปต�มแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

4.		บริษัท	ตัน	แอสเซ็ท				 
			จำ�กัด	(TAN)	

ค่�เช่�ป้�ยโฆษณ�
ยอดคงค้�ง											
ณ	สิ้นงวด

0.25
-

0.37
0.03

•	เป็นก�รเช่�ป้�ยโฆษณ�เพื่อลงสื่อโฆษณ�ส่งเสริมแบรนด์สินค�้	ต�มแผน
งบประม�ณของฝ�่ยก�รตล�ดประจำ�ปี	2560	และ	2561
•	กำ�หนดร�ค�ข�ยโดยคิดให้ส่วนลด	40%
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ร�ยก�รดังกล่�วเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ได้รับส่วนลดค�่เช่�ป�้ย	40%	เพื่อนำ�ม�ใช้ในกิจกรรม 
ก�รประช�สัมพันธ์ของบริษัทฯ	ถือได้ว่�ร�ยก�รดังกล่�วมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
และมีคว�มสมเหตุสมผล	รวมถึงเป็นไปต�มแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ
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บุคคลที่อาจม ี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี	2561 ปี	2560

3.		บริษัท	กิน	กับ	ตัน
				จำ�กัด	(KIN)	

ค่�อ�ห�รและเคร่ืองด่ืม 0.04 0.28 •	ร�ยก�รซื้ออ�ห�รจ�กร้�นอ�ห�รของ	KIN	เพื่อรับรองลูกค้�	
•	ร�ยก�รค่�อ�ห�รคิดร�ค�ปกติเหมือนลูกค้�ร้�น	KIN	ทั่วไป
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ก�รรับรองลูกค้�เป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
ของบริษัทฯ	 อีกทั้งร�ยก�รดังกล่�วคิดค่�อ�ห�รร�ค�ปกติเหมือนลูกค้�
ร้�น	KIN	ทั่วไป	จึงถือได้ว่�ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผลและเป็นไป
ต�มแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจโดยปกติิ

ซื้อวัตถุดิบและ
อุปกรณ์

ยอดคงค้�ง											
ณ	สิ้นงวด

0.42

-

0.42

0.03

•	 เป็นร�ยก�รซื้อไอศครีม	 (จ�เลโต้)	 พร้อมอุปกรณ์ในแบรนด์	 “เมลท์มี”	
เพื่อนำ�ม�ข�ยให้ก้บผู้เข้�ชมศูนย์ก�รเรียนรู้ตันแลนด์
•	กำ�หนดร�ค�ข�ยโดยคิดร�ค�ส่ง
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ก�รซ้ือวัตถุดิบดังกล่�วเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ	อีกท้ังร�ยก�รดังกล่�วบริษัทฯ	ซ้ือม�และจำ�หน่�ยต่อใน
ร�ค�ท่ีสูงกว่�ร�ค�ทุน	ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	จึงถือได้ว่�ร�ยก�รดังกล่�ว
มีคว�มสมเหตุสมผลและเป็นไปต�มแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

4.		บริษัท	ตัน	แอสเซ็ท				 
			จำ�กัด	(TAN)	

ค่�เช่�ป้�ยโฆษณ�
ยอดคงค้�ง											
ณ	สิ้นงวด

0.25
-

0.37
0.03

•	เป็นก�รเช่�ป้�ยโฆษณ�เพื่อลงสื่อโฆษณ�ส่งเสริมแบรนด์สินค้�	ต�มแผน
งบประม�ณของฝ่�ยก�รตล�ดประจำ�ปี	2560	และ	2561
•	กำ�หนดร�ค�ข�ยโดยคิดให้ส่วนลด	40%
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ร�ยก�รดังกล่�วเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ	โดยบริษัทฯ	ได้รับส่วนลดค่�เช่�ป้�ย	40%	เพื่อนำ�ม�ใช้ในกิจกรรม 
ก�รประช�สัมพันธ์ของบริษัทฯ	ถือได้ว่�ร�ยก�รดังกล่�วมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
และมีคว�มสมเหตุสมผล	รวมถึงเป็นไปต�มแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี	2561 ปี	2560

5.		บริษัท	อีซิลี่	จำ�กัด	
			(EZL)

ค่�รับรอง - 0.01 •	ร�ยก�รค�่รับรองโดยบริษัทฯ	ซื้ออ�ห�รจ�ก	EZL	เพื่อรับรองลูกค�้และ
ค่�อ�ห�รคิดร�ค�ปกติเหมือนลูกค�้ร้�น	EZL	ทั่วไป
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ร�ยก�รดังกล่�วคิดค่�อ�ห�รร�ค�
ปกติเหมือนลูกค้�ร้�น	EZL	ท่ัวไป	จึงถือได้ว่�ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสม
ผลและเป็นไปต�มแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

6.		บริษัท	ตันบุญ					 
				จำ�กัด
				(TANBOON)	

ค่�ใช้จ่�ยซื้อห้องพัก 0.45 0.04 • ร�ยก�รซื้อห้องพักจ�ก	 TANBOON	 ซึ่งดำ�เนินธุรกิจโรงแรมอิสตินตัน  
จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อนำ�ม�ใช้ ในก�รส่งเสริมก�รข�ยของบริษัทฯ	ซึ่งเป็น 
ก�รรับรองลูกค�้	
•	ซื้อห้องพักในร�ค�ส่วนลดพิเศษ
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ร�ยก�รดังกล่�วเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 ได้รับส่วนลดค่�ห้องพัก	 เพ่ือนำ�ม�ใช้ในกิจกรรมก�ร
ประช�สัมพันธ์ของบริษัทฯ	ถือได้ว่�ร�ยก�รดังกล่�วมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ	และ 
มีคว�มสมเหตุสมผล	รวมถึงเป็นไปต�มแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจโดยปกติิ

7.		บริษัท	กินร้องดื่ม	 
				จำ�กัด	(KRD)

ค่�รับรอง - 0.08 •	ร�ยก�รค่�รับรองโดยบริษัทฯ	ซื้ออ�ห�รจ�ก	KRD	เพื่อรับรอง
ลูกค้�และค่�อ�ห�รคิดร�ค�ปกติเหมือนลูกค้�ร้�น	KRD	ทั่วไป
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ร�ยก�รดังกล่�วคิดค่�อ�ห�ร 
ร�ค�ปกติเหมือนลูกค้�ร้�น	 KRD	 ทั่วไป	 จึงถือได้ว่�ร�ยก�รดังกล่�วมี 
คว�มสมเหตุสมผลและเป็นไปต�มแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ
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3.	ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	 บริษัทฯ	ทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันด้วยคว�มระมัดระวัง	โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญ	ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�ง
กันของบริษัทฯ	กับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งทุกร�ยก�รเป็นร�ยก�รต�มธุรกิจปกติ	หรือเป็นร�ยก�รที่มีคว�มจำ�เป็นและมีคว�มสมเหตุสมผลเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ	โดยเงื่อนไขต่�งๆ	ของร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำ�หนดให้เป็นไปต�มเงื่อนไขก�รค้�ปกติและเป็นไปต�มร�ค�
ตล�ด	และดำ�เนินก�รเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้�ทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน	(arm’s	length	basis)	สำ�หรับก�รกู้ยืมเงินกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องนั้น	บริษัทฯ	ดำ�เนินก�รไปเพื่อเสริมสภ�พคล่องต�มคว�มจำ�เป็นเท่�นั้น

4.	มาตรการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
						บริษัทฯ	อนุมัติร�ยก�รระหว่�งกันโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ	เป็นสำ�คัญ	โดยผ่�นขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ต�มระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ 
และผ่�นขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งประกอบด้วย	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	คณะกรรมก�รบริษัท	ผู้บริห�รระดับ
สูงของบริษัทฯ	 ร่วมพิจ�รณ�ถึงผลกระทบและให้มีก�รกำ�หนดร�ค�เป็นไปอย่�งเหม�ะสมต�มเงื่อนไขก�รค้�ปกติเสมือนก�รทำ�ร�ยก�รกับบุคคล 
ภ�ยนอก
 ทั้งนี	้ บริษัทฯ	 ได้ขออนุมัติในหลักก�รเกี่ยวกับข้อตกลงท�งก�รค้�ที่มีเงื่อนไขก�รค้�โดยทั่วไปในก�รทำ�ธุรกรรมระหว่�งบริษัทฯ	กับกรรมก�ร	
ผู้บริห�ร	หรือบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง	ดังนี้	บริษัทฯ	อ�จมีร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต	บริษัทฯ	จึงขออนุมัติในหลักก�รให้ฝ่�ยจัดก�รส�ม�รถ 
อนุมตักิ�รทำ�ธรุกรรมดังกล่�ว	ห�กธรุกรรมเหล�่นัน้มีข้อตกลงท�งก�รค�้ในลักษณะเดียวกับทีว่ญิญชูนจะพึงกระทำ�กับคูส่ญัญ�ท่ัวไปในสถ�นก�รณ์ 
เดียวกัน	ด้วยอำ�น�จต่อรองท�งก�รค้�ที่ปร�ศจ�กอิทธิพลในก�รที่ตนมีสถ�นะเป็นกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	หรือบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	
จะจัดทำ�ร�ยง�นสรุปก�รทำ�ธุรกรรมเพื่อร�ยง�นในก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบทุกไตรม�ส	
 ในกรณีที่กรรมก�รบริษัท	 กรรมก�รบริห�ร	 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสียหรือมีคว�มขัดแย้งท�ง 
ผลประโยชน์	 กรรมก�รที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอำ�น�จในก�รอนุมัติร�ยก�รดังกล่�วกับบริษัทฯ	 ต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร	 ก.ล.ต.	 และ/หรือ
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ	กำ�หนด
	 นอกจ�กนี้	ห�กคณะกรรมก�รตรวจสอบไม่มีคว�มชำ�น�ญในก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกันที่อ�จเกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะจัดให้ผู้เชี่ยวช�ญอิสระ
เป็นผู้ ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกันดังกล�่ว	 เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�ร	 คณะกรรมก�รตรวจสอบ	 หรือผู้ถือ
หุ้นต�มแต่กรณีบริษัทฯ	จะเปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกันที่สำ�คัญไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินที่ได้รับก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5.	นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	 	 	 	 	บริษัทฯ	มีนโยบ�ยในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอน�คตที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง	 โดยถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกับลูกค้�ทั่วไป	 ด้วยนโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�ที่เป็นธรรมและเป็นไปต�มเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป	 โดยผ่�นกระบวนก�รพิจ�รณ�อนุมัติที่ชัดเจน	
โปร่งใส	ยุติธรรม	เป็นไปต�มหลักก�รก�รกำ�กับกิจก�รที่ดี	ถูกต้องต�มหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ	และต้องเป็นไปต�มอำ�น�จอนุมัติก�รทำ�ร�ยก�ร
ระหว่�งกัน
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คู่สัญญา บริษัท ไอ แอม กรีนที จำากัด (“ผู้จัดจำาหน่าย”) กับบริษัทฯ (“ผู้ผลิต”)

วันที่ทำาสัญญา: 1 กรกฎาคม 2560

วันที่สัญญามีผล 1 กรกฎาคม 2560  

อายุสัญญา  3 ปี (1 กรกฎาคม 2560  - 30 มิถุนายน 2563)

อาณาเขต ผู้ผลิตตกลงให้ผู้จัดจำาหน่ายเป็นผู้จัดจำาหน่ายสำาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯ ตามที่
ได้ตกลงกัน ในช่องทางการค้าทั้งหมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทาง Modern Trade

ราคาและเงื่อนไขการชำาระเงิน ผู้จัดจำาหน่ายต้องซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตตามราคาขายของผู้ผลิต ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่ 
ผู้จัดจำาหน่ายขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้าและผู้ผลิตออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาดังกล่าวได้ระบุ
ไว้ ในสัญญา และผู้จัดจำาหน่ายจะขายสินค้าให้กับร้านค้าตามโครงสร้างราคาที่ผู้ผลิตกำาหนด
ไว้ในสัญญา

ศูนย์กระจายสินค้าและ                 
การจัดส่งไปศูนย์กระจายสินค้า

ผู้จัดจำาหน่ายจะต้องหาพื้นที่เก็บสินค้าที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้ผู้ผลิตจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้
ผู้จัดจำาหน่าย

ผู้ผลิตจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยผู้จัดจำาหน่ายจะแจ้งให้ผู้ผลิตได้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตเอง

กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ กรรมสิทธิในผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าเป็นทรัพย์สินของผู้จัดจำาหน่าย

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าชำารุดบกพร่อง
ออกจากท้องตลาด

กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้ผลิต: ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 
สินค้าที่ชำารุดบกพร่องออกจากท้องตลาด

กรณีผลิตภัณฑ์ที่ชำารุดบกพร่อง: ผู้ผลิตตกลงรับผิดชอบและชำาระคืนให้แก่  ผู้จัดจำาหน่าย
ในอัตราตามที่ตกลงกัน

กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้จัดจำาหน่าย: ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดชอบ

การบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุอันสมควร เมื่อมีกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มิได้
ปฏิบัติผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ 

1) คู่สัญญาฝ่ายใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย เลิกบริษัท หรือชำาระบัญชี

2) คู่สัญญาฝ่ายใดกระทำาผิดสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 
วัน หลังจากได้รับหนังสือเรียกร้องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าไม่ปลอดภัย

ผู้ผลิตจะต้องกำาหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คำาเตือนและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและ
ชัดเจนตามสมควรและรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยทั้งหมดแต่เพียง
ฝ่ายเดียว โดยป้องกันผู้จัดจำาหน่ายมิให้ได้รับความเสียหายเนื่องจากข้อเรียกร้อง คดี  
ข้อกล่าวหา ค่าปรับที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันเนื่องจากการใช้

ข้อมูลที่เป็นความลับ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลอื่น โดยให้มีผลต่อไป 3 ปี หลังจากสัญญานี้สิ้น
สุดลงหรือถูกบอกเลิก

6.		สรุปสาระสำาคัญของสัญญา/ข้อตกลงท่ีสำาคัญ
	 6.1สัญญ�แต่งตั้งผู้จัดจำ�หน่�ย
	 	 เมื่อวันที	่1	กรกฎ�คม	2560	บริษัทฯ	ได้ทำ�สัญญ�แต่งตั้งบริษัท	ไอ	แอม	กรีนที	จำ�กัด	ให้เป็นผู้จัดจำ�หน�่ยสินค้�ให้กับบริษัทฯ	โดยสัญญ�
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎ�คม	2560	ถึงวันที่	30	มิถุน�ยน	2563	
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คู่สัญญ� น�ยตัน	ภ�สกรนที	(“ผู้อนุญ�ต”	หรือ	“น�ยตัน”)	กับ

บริษัท	ไอ	แอม	กรีนที	จำ�กัด	(“ผู้ได้รับอนุญ�ต”)	

วันที่ทำ�สัญญ�: 1	กรกฎ�คม	2559		

วันที่สัญญ�มีผล 1	กรกฎ�คม	2559		

อ�ยุสัญญ� 5	ปี	(1	กรกฎ�คม	2559	-	30	มิถุน�ยน	2564)		

ค่�ตอบแทนสิทธิ อนุญ�ตไม่คิดค่�ตอบแทนและค่�ธรรมเนียมใดๆ	สำ�หรับสิทธิที่ผู้ได้รับอนุญ�ตได้รับต�ม
สัญญ�ฉบับนี้

ก�รผลิตและก�รข�ยสินค้� ในก�รผลิตรูปปั้นและสินค้�ที่มีรูปผู้อนุญ�ต	รูปว�ด	สัญลักษณ์และผลง�นออกแบบของ 
ผู้อนุญ�ตดังกล่�วตีพิมพ์	 ติด	 หรือประทับอยู่นั้น	 ผู้ได้รับอนุญ�ตต้องดำ�เนินก�รผลิตหรือ
ว่�จ้�งบุคคลอื่นเพื่อผลิตสินค้�ที่เหม�ะสมกับสินค้�แต่ละชนิด	 โดยค่�ใช้จ่�ยเป็นของผู้ได้รับ
อนุญ�ตเอง

ร�ค�จำ�หน่�ยสินค�้ ผู้อนุญ�ตสงวนสิทธิ์ในก�รกำ�หนดร�ค�สินค้�ที่ผู้ได้รับอนุญ�ตจัดจำ�หน่�ย	โดยผู้ได้รับ
อนุญ�ตส�ม�รถบวกกำ�ไรเพ่ิมจ�กต้นทุนสินค้�ได้ไม่เกิน	อัตร�ร้อยละ	10	เพ่ือเป็นค่�ดำ�เนินก�ร

หน้�ที่ของผู้ได้รับอนุญ�ต ผู้ได้รับอนุญ�ตไม่มีสิทธิที่จะโอนหรือจำ�หน่�ยสิทธิและหน้�ที่ต�มสัญญ�นี้ไม่ว่�ทั้งหมดหรือ
บ�งส่วนให้แก่ผู้อื่น	นอกจ�กจะได้รับก�รอนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้อนุญ�ตเท่�นั้น

ก�รบอกเลิกสัญญ� ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญ�ตละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งต�มที่ได้ระบุไว้ ในสัญญ�นี้หรือ
พย�ย�มใช้ข้อตกลงในสัญญ�นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดผู้อนุญ�ตมีสิทธิบอกเลิกสัญญ�ทันที
โดยทำ�เป็นหนังสือส่งท�งไปรษณีย์ลงทะเบียนและเมื่อสัญญ�นี้สิ้นสุดลงไม่ว่�ด้วยเหตุใดก็ต�ม
สิทธิต่�งๆ	ที่ผู้ได้รับอนุญ�ตต�มสัญญ�นี้	จะสิ้นสุดลงและไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

	 6.2	สัญญ�อนุญ�ตให้ใช้สิทธิในก�รผลิตและจำ�หน่�ยสินค้�ที่มีรูปน�ยตัน	ภ�สกรนที	รูปว�ด	สัญลักษณ์	และผลง�นออกแบบของ  
น�ยตัน	ภ�สกรนที

                                                                                                     

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

   รายชื่อ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.นายตนั  ภาสกรนที   C,D         D    
2.นางองิ  ภาสกรนที D D D D D D  D  D D D D D D 
3.นาย ธิติ จิรนนท์กาล   D     D  D      
4.นางสาวอารยา พานิชายนุนท์   D    D         
5.นายปรีชา  อจัฉรานนท์                
6.นายวิโรจน์  สภุาสรูย์   D             
7.นายธนพนัธุ์ คงนนัทะ   D             
8.พล.อ.ต. ณฐัวรรธน์ นิมมลธนากรณ์                
9.นายประสาน ลิม้พิพฒันกลุ                
10.นายอิสสระชยั  เดชาฤทธ์ิ         D       

หมายเหต:ุ   C = ประธานกรรมการ  D = กรรมการ  ID = กรรมการอิสระ   // = ประธานกรรมการตรวจสอบ     AC = กรรมการตรวจสอบ  ED = กรรมการบริหาร     
รายชื่อบริษัทที่เก่ียวข้อง 

1 = บจ. ตนัแอนด์ตนั ศรีราชา แอสเซ็ท    6 = บจ. ภาสกรนท ี 11 = บจ. เปเปอร์ เพลน โปรเจค  

2 = บจ. อิง ตนั แอสเซ็ท    7 = บจ. ลพบรีุอินน์ พลาซา่ 12 = บจ. เสือติดปีกครับ   

3 = บจ. อิชิตนั เพาเวอร์     8 = บจ. เวดดิง้บิสซิเนสคอนซลัแท้นท์ 13 = บจ.แมร่ี มี เวดดิง้สตดูิโอ   
4 = บจ.ดีเอสที แอสเซ็ท   9 = บจ.โกลบอล วนั แคปปิตอล 14 = บจ. กินกบัตนั  
5 = บจ. กล้วย กล้วย  10 = บจ. แทงค์กิว้ เซอร์วิส 15= บจ. ทีวนั บิวดิง้  
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 	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
	 บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	(บริษัทฯ)	ได้เปิดเผยก�รดำ�เนินง�นที่แสดงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ของบริษัทฯ 
ไว้ ใน	“ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน”	(Sustainable	Development	Report)	ประจำ�ปี	2561	ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	บริษัทฯ	
ได้จัดทำ�ต�มหลักก�รกำ�หนดเนื้อห�ของ	Global	Reporting	Initiative	Standard	(GRI	Standard)	และ	The	Sustainable	Development	Goals	
(SDGs)	 ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นส�กลด�้นก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ควบคู่กับ	 แนวท�งก�รร�ยง�นข้อมูล
เพิ่มเติม	 เกี่ยวกับอุตส�หกรรมเครื่องดื่ม	 โดยเปิดเผยข้อมูลต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนดไว้	 ซึ่งเป้�หม�ยสำ�คัญบริษัทฯต้องก�รแสดงถึงคว�มมุ่งมั่น
ในก�รดำ�เนินธุรกิจต�มหลักก�รกำ�กับ	ดูแลกิจก�รที่ดี	 (Corporate	Governance	Code)	ควบคู่ไปกับ	คว�มรับผิดชอบต่อสังคม	ก�รอนุรักษ์ 
พลังง�นและสิ่งแวดล้อม	โดยตระหนักถึงก�รใช้พลังง�นอย่�งประหยัด	และให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงก�รจัดห�พลังง�นทดแทน	ที่เหม�ะสมและ
นำ�พลังง�นหมุนเวียนกลับม�ใช้ ใหม่อย่�งมีประสิทธิภ�พภ�ยในองค์กรโดยเปิดเผยแบบแยกเล่มไว้แบบ	E-Book	บนเว็บไซต์ของ	บริษัทฯ	ที่	 
http://www.ichitangroup.com/sustainability_report.html

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนป	ี2561
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	 ด้วยพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด	 พ.ศ.	 2535	 พระร�ชบัญญัติก�รบัญชี	 พ.ศ.	 2543	 พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ด 
หลักทรัพย	์พ.ศ.	2535	และประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข	และ	วิธีก�รร�ยง�นก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐ�นะ 
ก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	ได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รบริษัทต้องจัดให้มีก�รจัดทำ�งบก�รเงินเพื่อแสดงฐ�นะ 
ก�รเงิน	ผลก�รดำ�เนินง�น	ก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่�นม�ที่เป็นจริงและสมเหตุผล
 คณะกรรมก�รบริษัทของบริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	(บริษัทฯ)	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัทฯ	และส�รสนเทศ
ท�งก�รเงินท่ีปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี	 งบก�รเงินดังกล่�วจัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยซ่ึงสอดคล้องกับม�ตรฐ�น 
ก�รบญัชสี�กลเป็นส่วนใหญ	่โดย					เลือกใชน้โยบ�ยบญัชท่ีีเหม�ะสมและถอืปฏบัิตอิย�่งสม่ำ�เสมอใชด้ลุยพินจิอย�่งระมัดระวงัและประม�ณก�รทีดี่ทีสุ่ด 
ในก�รจัดทำ�	 รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน	 และยังคำ�นึงถึงคว�มสำ�คัญของก�รนำ�เสนอ
คว�มเข�้ใจต่อมุมมองภ�พรวมของฐ�นะก�รเงินของบริษัทฯ	จึงได้นำ�เสนอคำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�นของฝ่�ยบริห�รเพื่อผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ย
	 คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีก�รดำ�รงรกัษ�ไวซ้ึง่หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รทีด่	ี	จรรย�บรรณ	ก�รตอ่ต�้นทจุริตคอรร์ปัชนัทกุรปูแบบ 
รวมทั้งจัดให้มีและดำ�รงไว้ซึ่งระบบก�รบริห�รคว�มเส่ียงและก�รควบคุมภ�ยในที่มีประสิทธิผลเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่�ก�รบันทึกข้อมูลท�งบัญชีมี 
คว�มถูกตอ้งครบถ้วน	และเพยีงพอทีจ่ะดำ�รงรักษ�ไวซ้ึง่ทรัพยส์นิและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกดิก�รทจุรติคอรร์ปัชนัหรอืก�รดำ�เนินก�รทีผิ่ดปกตอิย�่ง
มีส�ระสำ�คัญ	 ในก�รนี้	 คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รอิสระที่ไม่เป็นผู้บริห�รเป็นผู้ดูแล 
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภ�พของร�ยก�รท�งก�รเงินและระบบควบคุมภ�ยในและคว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปร�กฏใน
ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีแล้ว
	 คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเห็นว่�ระบบควบคุมภ�ยในและตรวจสอบภ�ยในของบริษัทฯ	ณ	วันที่	 31	 ธันว�คม	 2561	ส�ม�รถสร้�ง
คว�มเชื่อมั่นได้ว�่	แสดงฐ�นะก�รเงิน		ผลก�รดำ�เนินง�น		และกระแสเงินสดถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญ	ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 
และส�ม�รถสร้�งคว�มเช่ือม่ันอย่�งมีเหตุผลต่อคว�มน่�เช่ือถือได้ว่�	 เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย	 และปฏิบัติถูกต้อง 
ต�มกฎหม�ยและประก�ศที่เกี่ยวข้อง

 
รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

น�ยตัน		ภ�สกรนที
ประธ�นกรรมก�รบริษัท
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

และผลการดำาเนินงาน
1.		ภาพรวมของผลการดำาเนินงาน
 รายได้
	 ในปี	2561	บริษัทฯ	มีร�ยได้จ�กก�รข�ย	5,204.0	ล้�นบ�ท	ลดลงร้อยละ	8.5	จ�กปีก่อน	ที่มีร�ยได้	5,687.5	ล้�นบ�ท		โดยมีร�ยได้
จ�กก�รส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.4	จ�กปีก่อน		ส่วนร�ยได้ภ�ยในประเทศลดลง	ร้อยละ	15.5		ในขณะที่	EBITDA	เท่�กับ	590.7	ล�้นบ�ทลดลง 
ร้อยละ	 32.7	 จ�กปีก่อนซึ่งเท่�กับ	 877.3	 ล้�นบ�ท	 และมีกำ�ไรสุทธิเท่�กับ	 43.8	 ล้�นบ�ทลดลงร้อยละ	 86.1	 จ�กปีก่อนซึ่งกำ�ไรสุทธิ	 เท่�กับ	 
315.1	ล้�นบ�ท		ส�เหตุหลักม�จ�กภ�วะตล�ดช�พร้อมดื่มภ�ยในประเทศที่ยังคงชะลอตัวและก�รปรับร�ค�ข�ยปลีกที่ได้รับผลกระทบจ�กก�รจัด
เก็บภ�ษีสรรพส�มิต	และภ�ษีน้ำ�ต�ลของภ�ครัฐ				

		ที่ม�:	ดัชนีค้�ปลีกของ	Nielsen

	 ต้นทุนขาย
	 ในช่วง	ปี	2559	ถึงป	ี2561	ต้นทุนข�ยโดยหลักของบริษัทฯ	คือ	วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองคิดเป็นประม�ณ	70	-80%	ของต้นทุนข�ยรวม 
ร�ยละเอียดต้นทุนข�ยปร�กฏดังต�ร�งด้�นล�่ง

โครงสร้างรายได้
ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ร�ยได้จ�กก�รข�ยสุทธิ 5,204.0 99.8 5,687.5 99.4 5,338.3 99.6

ร�ยได้อื่น 12.2 0.2 31.5 0.6 23.5 0.4

ร�ยได้รวม 5,216.2 100.0 5,719.0 100.0 5,361.8 100.0

ส่วนแบ่งตล�ด	(ร้อยละ) 29.8 32.8 40.4

จำ�นวนรสช�ติ 22	รสช�ติ 21	รสช�ติ 24	รสช�ติ

โครงสร้างรายได้
ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

วัตถุดิบ	วัสดุส้ินเปลือง	และก�รเปล่ียนแปลง 
ในสินค้�สำ�เร็จรูป

2,785.7 62.9 3,069.4 70.8 2,881.5 73.1

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย 560.6 12.7 511.8 11.8 499.2 12.7

ค่�ส�ธ�รณูปโภค		
(เชื้อเพลิงแก๊ส,	ไฟฟ้�,	ประป�)

239.7 5.4 230.5 5.3 182.9 4.6

ค่�ใช้จ่�ยในก�รขนส่ง 22.8 0.5 33.0 0.8 36.3 0.9

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น 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) 5,204.0 5,687.5 5,338.3

อัตรากำาไรขั้นต้น	(ร้อยละ) 14.8 23.8 26.1
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 ต้นทุนขาย
	 	บริษัทฯ	ส่วนต้นทุนข�ยต่อร�ยได้จ�กก�รข�ยปี	2559		ปี	2560		ร้อยละ	73.9		ร้อยละ	76.2	และ	ปี	2561	ร้อยละ	85.2	โดยต้นทุนข�ย	ใน 
ปี	 2559	 เท่�กับ	 3,943.9	 ล้�นบ�ท	 ปี	 2560	 เท่�กับ	 4,334.7	 ล้�นบ�ท	 และ	 ปี	 2561	 เท่�กับ	 4,431.2	 ล้�นบ�ท	 ส�เหตุที่สัดส่วน 
ต้นทุนข�ยต่อร�ยได้จ�กก�รข�ยในปี	 2561	 เพิ่มขึ้นจ�กปี	 2560	 ร้อยละ	 9.0	 	 เนื่องจ�กในปี	 2561	 ยังคงมีก�รแข่งขันท�งด้�นร�ค�กับคู่แข่ง 
ในหล�ยช่องท�งก�รค้�เหมือนปีที่ผ่�นม�		แต่บริษัทฯ	มีต้นทุนจ�กภ�ษีสรรพส�มิต	และภ�ษีน้ำ�ต�ลเพิ่มขึ้น
 ค่าใช้จ่ายในการจัดจำาหน่าย	
	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดจำ�หน่�ยประกอบด้วย	 ค่�โฆษณ�และส่งเสริมก�รข�ยในปี	 2559	 เท่�กับ	 714.9	 ล้�นบ�ท	 ปี	 2560	 เท่�กับ 
	711.4	ล้�นบ�ทและ	ป	ี2561	เท่�กับ	514.6		ล้�นบ�ท		ส�เหตุที่ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดจำ�หน่�ย	ในปี	2561	ลดลงจ�กปี	2560	เป็นจำ�นวน	(196.8)	
ล้�นบ�ท		คิดเป็นร้อยละ	(27.7)	เนื่องจ�กในปี	2561	บริษัทฯ	มีก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ยลดก�รใช้เงินจ�กก�รโฆษณ�	และจัดร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ย
	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			
	 ในปี	2559		ปี	2560	และ	ปี	2561	บริษัทฯ	มีค่�ใช้จ�่ยในก�รบริห�รรวมจำ�นวน		202.6		ล้�นบ�ท		174.5	ล้�นบ�ท	และ	139.3	ล้�นบ�ท	 
ต�มลำ�ดับ	โดยค่�ใชจ่้�ยในก�รบริห�รหลัก	คอื	ค�่ใชจ่้�ยเกีย่วกบัพนักง�น		ค�่เช�่	ค�่ก�รกุศลส�ธ�รณะ	และก�รตัง้สำ�รองผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่� 
สิทธิในก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�โดยในปี	2561	ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร	ลดลงจ�ก	ปี	2560		เป็นจำ�นวน		(35.2)	ล้�นบ�ท		คิดเป็นร้อยละ	(20.2)		
ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รลดลงเนื่องจ�กในปี	2561	มีก�รตั้งค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รด้อยค่�ลดลงจ�กปี	2560	จำ�นวน	25.3	ล้�นบ�ท
 ส่วนแบ่ง	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
	 บริษัทฯ	มีส่วนแบ่ง	(ข�ดทุน)	จ�กเงินลงทุนในก�รร่วมค้�ของบริษัทฯ		ในปี		2559		ปี	2560		ปี	2561	เท่�กับ	(95.7)	ล้�นบ�ท			(144.3)	ล้�นบ�ท	 
และ	(110.0)	ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ	โดยส่วนแบ่ง(ข�ดทุน)	จ�กเงินลงทุนในปี	2561	ลดลงจ�กปี	2560	จำ�นวน		(34.4)	ล้�นบ�ท	เน่ืองจ�กมีก�รปรับแผน 
กลยุทธ์ท�งก�รตล�ดในประเทศอินโดนีเซียใหม่
	 กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ
	 ในปี	2559		ป	ี2560	และ	ปี	2561	บริษัทฯ	มีกำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธิจำ�นวน	368.5	ล้�นบ�ท		315.1	ล้�นบ�ท	และ	43.8	ล้�นบ�ท	ต�ม
ลำ�ดับ	คิดเป็นอัตร�กำ�ไรสุทธิ	ร้อยละ	6.9		ร้อยละ5.5		และ		ร้อยละ	0.8			ของร�ยได้จ�กก�รข�ย	ต�มลำ�ดับ	อัตร�กำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น
ในป	ี2559		ป	ี2560	และปี	2561	เป็น		ร้อยละ	8.9		ร้อยละ	8.2	และ	ร้อยละ	2.3	ของร�ยได้จ�กก�รข�ย	ต�มลำ�ดับ

2.	ภาพรวมฐานะการเงิน	และความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
 สินทรัพย์
	 บริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวมในปี	2561	จำ�นวน	8,176.8	ล�้นบ�ท	และปี	2560	จำ�นวน	8,626.3	ล้�นบ�ท	ซึ่งลดลงเท่�กับ	(449.5)	ล้�นบ�ท
มีร�ยละเอียดดังนี้		

1.	ก�รลดลงสุทธิของที่ดิน	อ�ค�ร	อุปกรณ์	จำ�นวน	(544.9)	ล้�นบ�ท	โดยหลักเกิดจ�กก�รตัดจ่�ยค่�เสื่อมร�ค�	(568.0)	ล้�นบ�ท	และ
ก�รซื้อสินทรัพย์เพิ่มในปี	2561	จำ�นวน	23.1	ล�้นบ�ท

2.	ก�รลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน	จำ�นวน	(11.9)	ล�้นบ�ท	เกิดจ�กตัวหลักคือสินค้�คงเหลือลดลง	(82.5)	ล�้นบ�ท	ลูกหนี้ก�รค้�และ
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น	70.6	ล�้นบ�ท

3.	 ก�รเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในกิจก�รร่วมค้�	 จำ�นวน	 25.7	 ล้�นบ�ท	 เกิดจ�กก�รเพิ่มทุน	 158.7	 ล้�นบ�ท	 และจ�กก�รรับรู้ผลข�ดทุน
จ�กส่วนแบ่งข�ดทุนจ�กเงินลงทุนในกิจก�รร่วมค้�	 (110.0)	ล้�นบ�ท	และผลต่�งของอัตร�แลกเปลี่ยนจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงินอีก	
(23.0)	ล้�นบ�ท

4.	ก�รลดลงของเงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จำ�นวน	(2.9)	ล้�นบ�ท	 เกิดจ�กก�รโอนร�ยก�รหรือปรับปรุงร�ยก�รไป
เข้�บัญชีอุปกรณ์ทั้งจำ�นวน

5.	ก�รลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4.7)	ล้�นบ�ท	เกิดจ�กก�รตัดจ�่ยค่�ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และก�รตั้งสำ�รองผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค�่
สิทธิในก�รใช้เครื่องหม�ยก�รค้�จำ�นวนเงิน	(5.9)	ล้�นบ�ท	สุทธิกับก�รเพิ่มขึ้นของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	1.2	ล้�นบ�ท	

6.	ก�รเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจำ�นวน	83.9		ล้�นบ�ท	ตัวหลักเกิดจ�กผลข�ดทุนจ�กก�รธุรกิจ  
ที่ไม่ได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุนและผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในเงินลงทุนในกิจก�รร่วมค้�	

7.	ก�รเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำ�นวน	(0.4)		ล้�นบ�ท	ทั้งจำ�นวนเกิดจ�กวัสดุสำ�นักง�นลดลง
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	 สรุปอัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์	(ROA)	พบว่�อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ปรับตัวลดลง	โดยอัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์
รวมของ	ปี	2559		ปี	2560	ปี	2561	เท่�กับ	ร้อยละ	4.2	ร้อยละ	3.6	และ		ร้อยละ	0.5		ต�มลำ�ดับ	และอัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วรเท่�กับ			
ร้อยละ	13.3	ร้อยละ	12.4	และ	ร้อยละ	9.8	ต�มลำ�ดับ	เนื่องจ�กกำ�ไรสุทธิลดลง

 ลูกหนี้การค้า	
	 ก�รเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ก�รค้�จำ�นวน	77.1	ล้�นบ�ท	มีส�เหตุม�จ�กยอดข�ยในประเทศเดือนธันว�คมเพิ่มขึ้นจ�กเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนหน้�เป็นหลัก		โดยบริษัทฯมีอัตร�ก�รลดลงของยอดข�ยในประเทศสำ�หรับปี	2561	คิดเป็นร้อยละ	(15.5)	จ�กปี	2560	บริษัทฯ
มีนโยบ�ยก�รให้สินเชื่อแก่ลูกค้�เป็นระยะเวล�	30-45	วัน	โดยที่ผ่�นม�	ลูกหนี้ก�รค้�ของบริษัทฯ	มีระยะเวล�เก็บหนี้โดยเฉลี่ย	50-65	วัน	
ระยะเวล�เก็บหนี้โดยเฉลี่ยของ	ปี	2559		ปี	2560		และ	ปี	2561เป็น	65	วัน	50	วัน	และ	50	วัน		ต�มลำ�ดับ	โดยระยะเวล�เก็บหนี้ในปี	2561	
เท่�กับปี	2560		แต่ระยะเวล�เก็บหนี้ของปี	2560	ลดลงจ�กปี	2559	เนื่องจ�กก�รขย�ยระยะเวล�เก็บหนี้ให้กับผู้จัดจำ�หน่�ยหลักร�ยหนึ่ง
ในปี	2560ได้ปรับเข้�สู่ภ�วะปกติเป็นไปต�มเงื่อนไขในสัญญ�ก�รจัดจำ�หน่�ย		และในปี	2560,	2561	ไม่มีก�รข�ย	สินค้�ให้กับลูกหนี้ก�รค้�
จ�กบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียที่มีระยะเวล�เก็บหนี้ประม�ณ	60-65	วัน
	 ลูกหนี้ก�รค้�ของบริษัทฯ	ร�ยหลักเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยสินค้�	ที่มีรอบระยะเวล�ก�รเก็บเงิน	30-45	วัน	ทั้งนี้ร�ยละเอียดลูกหนี้ก�รค้�	
ณ	สิ้นป	ี2559	ถึงปี	2561	เมื่อแบ่งต�มหนี้ที่ค้�งชำ�ระ	เป็นดังนี้

 
 หนี้สิน
	 บริษัทฯ	มีหนี้สินรวมในปี	2561	จำ�นวน	2,291.3	ล้�นบ�ท	ลดลงจ�กปี	2560	ซึ่งเท่�กับ	2,570.1	ล�้นบ�ทลดลง	 (278.8)	ล้�นบ�ท 
หนี้สินหลัก	 เป็นเงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงินซึ่งมียอดค้�งชำ�ระ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันว�คม	 2561	 จำ�นวน	 1,444.8	 ล้�นบ�ท	 ลดลงจ�กปี	 2560													
ซึ่งเท่�กับ	1,655.0	ล้�นบ�ท	ลดลง	210.2	ล�้นบ�ท

 

อายุลูกหนี้การค้า
ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ 36.7 4.9 35.2 5.2 40.7 4.7

เกินกำ�หนดชำ�ระ

น้อยกว่�	3	เดือน - - - - - -

ม�กกว่�	6	เดือน - - - - - -

รวม 36.7 4.9 35.2 5.2 40.7 4.7

กิจก�รอื่น

ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ 707.9 94.7 627.6 93.6 834.3 95.3

เกินกำ�หนดชำ�ระ

น้อยกว่�	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
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	 โดยเงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงินมีกำ�หนดก�รชำ�ระเงินให้เสร็จสิ้น	ดังนี้
	 -	ครบกำ�หนดภ�ยใน	1	ป	ี 	 จำ�นวน	 904.2	ล้�นบ�ท
	 -	ครบกำ�หนดภ�ยใน	1	–	5	ป	ี 	 จำ�นวน	 432.4		ล้�นบ�ท	
	 -	ครบกำ�หนดหลังจ�ก	5	ป	ี 	 จำ�นวน	 108.2	ล้�นบ�ท
 ส่วนของผู้ถือหุ้น	
	 ณ	วันที	่31	ธันว�คม	2561		ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำ�นวน	5,885.5	ล้�นบ�ท	ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกชำ�ระแล้ว	1,300.0	ล�้นบ�ท	
ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ	3,515.4	ล้�นบ�ท	ส่วนเกินทุนจ�กก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ	์56.1	ล้�นบ�ท	ทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย	130.0	ล้�นบ�ท	 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(45.3)	และกำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	929.3		ล้�นบ�ท	ห�กพิจ�รณ�ถึงอัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	พบว่�
อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของ	ปี		2559		ปี	2560		ปี	2561	เท่�กับ	ร้อยละ	6.3	ร้อยละ	5.3	และ	ร้อยละ	0.7	ต�มลำ�ดับ
	 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561		บริษัทฯ	มีมูลค่�ท�งบัญชีเท่�กับ	4.5	บ�ท/หุ้น

3.	สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
	 ระหว่�งปี	 2561	 บริษัทฯ	 มีแหล่งที่ม�ของกระแสเงินสดหลักม�จ�กกระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น	 	 เงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงินและ
เงินสดรับจ�กก�รเสนอข�ยหุ้นใหม่แก่ประช�ชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
 กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน
	 ในปี	2561	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นจำ�นวน	670.3	ล้�นบ�ท	 เป็นผลม�จ�กยอดข�ยระหว่�งปี	และผลกำ�ไรจ�ก
ก�รดำ�เนินง�น
	 อัตราส่วนสภาพคล่อง
	 สภ�พคล่องของบริษัทฯ	โดยหลักม�จ�กคว�มส�ม�รถในก�รหมุนเวียนสินค้�คงเหลือ	ก�รเรียกชำ�ระเงินของลูกหน้ีก�รค้�	และก�รชำ�ระเงินคืน 
เจ้�หนี้ก�รค้�	โดยระหว่�งปี	2559	ถึง	ปี2561	ระยะเวล�ก�รหมุนเวียนของสินทรัพย์ที่สนับสนุนสภ�พคล่องดังกล่�วแสดง	ดังต�ร�งด้�นล่�ง

 ความสามารถในการชำาระหนี้สถาบันการเงิน
	 	ต�มเงื่อนไของสถ�บันก�รเงิน	กำ�หนดให้บริษัทฯ	ดำ�รงอัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระคืนหนี้สถ�บันก�รเงิน	(DSCR)	ไม่ต่ำ�กว่�	1.25	เท่�	
และอัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน	2.5	เท่�	ซึ่งปัจจุบันสถ�บันก�รเงินได้ยกเลิกเงื่อนไขนี้ให้บริษัทฯแล้ว			
									โดย	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	ปี	2559			ปี	2560	และ	ปี	2561	บริษัทฯ	มีอัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระคืนหนี้สถ�บันก�รเงิน	(DSCR)	เป็น	 
0.7	เท่�	0.9	เท่�	และ	0.6	เท่�	ต�มลำ�ดับ	ในขณะท่ีมีอัตร�อัตร�ส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น	0.5	เท่�		0.4	เท่�	และ	0.4	เท่�ต�มลำ�ดับ
 กระแสเงินสดจากการลงทุน	  
	 ปี	 2561บริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดใช้ไปในก�รลงทุนสุทธิจำ�นวน	 (201.0)	 ล้�นบ�ท	 โดยหลักใช้ไปในก�รเพิ่มเงินลงทุนในกิจก�รร่วมค�้ใน
ประเทศอินโดนีเซีย	และชำ�ระเงินจ�กก�รซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
 กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
	 ระหว่�งปี	2561		บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดจ�กก�รจัดห�เงินสุทธิจำ�นวน	(464.6)		ล้�นบ�ท	โดยหลักเกิดจ�กเงิน
กู้ยืมเงิน	จ�กสถ�บันก�รเงินโดยกระแสเงินสดจ�กก�รจัดห�เงินดังกล่�วใช้ไปเพื่อกู้ยืมเงิน	จ่�ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืม	
ชำ�ระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	และจ่�ยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนสภาพคล่อง หน่วย ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย	 วัน 49.7 49.6 65.2

ระยะเวล�ข�ยสินค�้เฉลี่ย	 วัน 57.3 52.7 55.1

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้เฉลี่ย วัน 33.6 28.7 29.8

วงจรเงินสด	 วัน 73.4 73.5 90.5

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง	(เท่า)
เงินสดเพิ่ม(ลด)	จ�กก�รดำ�เนินง�น	(ล้�นบ�ท)

0.9
4.7

0.9
76.0

0.8
(76.2)
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 โครงสร้างเงินทุน
	 บริษัทฯ	มีเสถียรภ�พท�งก�รเงินที่มั่นคง	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Debt	to	Equity	Ratio)	
เท่�กับ	0.4	เท่�		ซึ่งเท่�กับปี	2560	

	 ภาระผูกพันและหนี้สิน	ท่ีอ�จเกิดข้ึน	ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	2561
	 -	ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น	ได้แก่	สัญญ�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�นพร้อมสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	จำ�นวนเงินรวม	34.4		ล้�นบ�ท 
	 		โดยมีระยะเวล�ของสัญญ�	2-	4	ปี	ซึ่งจะสิ้นสุดระหว่�งปี	2562	ถึงปี	2565
	 -	ภ�ระผูกพันต�มหนังสือ	Letter	of	Credit	ที่ยังไม่ได้ใช้	จำ�นวนเงินรวม	55.3	ล้�นบ�ท
	 -	ภ�ระผูกพันต�มคำ�สั่งซื้อที่ผู้ข�ยสินค้�/วัสดุตกลงแล้ว	จำ�นวนเงินรวม	55.0		ล้�นบ�ท
	 -	ภ�ระผูกพันจ�กหนังสือค้ำ�ประกันที่สถ�บันก�รเงินออกให้รัฐวิส�หกิจแห่งหนึ่ง	จำ�นวนเงินรวม	17.9	ล้�นบ�ท

	 จ�กฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นในปี	 2561	 คณะกรรมก�รบริษัทได้มีมติอนุมัติก�รจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผลและ	 ให้เสนอ 
ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี	2562	 เพื่ออนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลสำ�หรับป	ี2561	 ในอัตร�หุ้นละ	0.05	 	บ�ท	ซึ่งคิดเป็น	อัตร�ร้อยละ	166.7	 
ของกำ�ไรสุทธ	ิซึ่งม�กกว�่นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทฯ		เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น	65.0	ล้�นบ�ท	และมีกำ�หนดจ่�ยในวันที่	21	พฤษภ�คม	2562	 

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
	 ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ	มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสมและต�มม�ตรฐ�นต�มกฎหม�ยและได้เปิดเผยไว้ในส่วน
“ปัจจัยและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง”

1.	การออกผลิตภัณฑ์ใหม่	และการขยายส่วนแบ่งการตลาด
	 ธุรกิจเครื่องด่ืมจัดเป็นธุรกิจท่ีมีก�รแข่งขันด้�นร�ค�ที่รุนแรงธุรกิจหนึ่งโดยบริษัทฯต้องเผชิญกับก�รแข่งขันจ�กคู่แข่งขันที่ผลิต
เครื่องดื่มประเภทพร้อมดื่ม	 (Ready	 to	 Drink)	 ที่หล�กหล�ย	 ซึ่งผู้ผลิตหล�ยร�ยมักแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์ก�รตล�ดเชิงรุกและมี
กิจกรรมส่งเสริมก�รข�ยอย่�งต่อเนื่อง	 ตลอดจนมีก�รพัฒน�และสร้�งมูลค่�เพิ่มเพื่อสร้�งคว�มแตกต่�งและจุดข�ยให้กับผลิตภัณฑ์
ม�กขึ้น	 โดยพบว่�ตั้งแต่กล�งปี	2555	ที่ผ่�นม�	มีผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มถูกพัฒน�และว�งจำ�หน่�ยเป็นจำ�นวนม�ก	ดังนั้น	ห�กบริษัทฯ															 
ไม่ส�ม�รถพัฒน�และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	เพ่ือรองรับคว�มต้องก�รบริโภคท่ีสูงข้ึนได้ทันท่วงที	อ�จส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด 
ของบริษัทฯ	ที่ลดลงและผลก�รดำ�เนินง�นในเชิงลบได้	อย่�งไรก็ดี	บริษัทฯ	ได้กำ�หนดแผนง�นวิจัยเพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ออกม�
ว�งจำ�หน่�ยอย่�งต่อเนื่อง	 และกำ�หนดแนวท�งก�รปรับกลยุทธ์ก�รข�ยที่ฉับพลันต่อก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นก�รณ์ตล�ด	 เพื่อกระตุ้น
คว�มต้องก�รบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	อย่�งต่อเนื่อง	และดึงดูดคว�มต้องก�รบริโภคจ�กผู้บริโภคร�ยใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งของ
ตล�ดสำ�หรับช่วงระยะเวล�	5	ปีที่ผ่�นม�บริษัทฯได้ว�งจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ไปทั้งหมด	22	รสช�ติ

2.	การพยากรณ์การขาย	การวางแผนการผลิต	และการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
	 เนื่องจ�กต้นทุนก�รผลิตส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่	ได้แก	่ค่�เสื่อมร�ค�ของเครื่องจักร	อุปกรณ์	ค่�เช่�ที่ดิน	ซึ่งต้นทุนก�รผลิตต่อหน่วย 
จะลดลงเมื่อบริษัทฯ	มีปริม�ณก�รผลิตที่เพิ่มขึ้น	ดังนั้น	บริษัทฯ	จำ�เป็นต้องพย�กรณ์ก�รข�ยล่วงหน้�เพื่อว�งแผนก�รผลิตตลอดจน
บริห�รก�รจัดซื้อวัตถุดิบและก�รกระจ�ยสินค้�ได้อย่�งเหม�ะสม		ปัจจัยหลักที่กำ�หนดปริม�ณก�รบริโภค	ได้แก	่ฤดูก�ล	และกิจกรรม
ส่งเสริมก�รข�ย	 โดยพบว�่	 อัตร�ก�รบริโภคเครื่องดื่มช�พร้อมดื่มจะสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนและต่ำ�ลงในช่วงฤดูหน�ว	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	
ต้องปรับกลยุทธ์ก�รส่งเสริมก�รข�ยให้เหม�ะสมและสอดคล้องต่อก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�ก�รบริโภคในแต่ละช่วงเวล�ของปี
สำ�หรับก�รบริห�รต้นทุนและค�่ใช้จ�่ย	 บริษัทฯ	 ได้นำ�ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้�ม�ใช้ในกระบวนก�รผลิตซึ่งสนับสนุนให้ก�รบริห�ร
จัดก�รต้นทุน	มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	นอกจ�กนี้	บริษัทฯ	ยังได้ควบคุมและตรวจสอบต้นทุนก�รผลิตปัจจุบัน	รวมถึงก�รตรวจก�รใช้
ทรัพย�กรว่�ถูกใช้ไปอย่�งเหม�ะสมและคุ้มค่�หรือไม	่อ�ทิเช่น	วัตถุดิบที่ใช้ ในก�รผลิตถูกใช้ไปอย�่งคุ้มค่�	 เพื่อกำ�หนดต้นทุนม�ตรฐ�น
ต่อหน่วยก�รผลิตที่เหม�ะสม	

	 	 	 3)	ก�รเพิ่มช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยในประเทศอินโดนีเซียให้คลอบคลุมกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยม�กขึ้น
	 	 	 4)	ก�รขย�ยตล�ดไปในกลุ่มประเทศ	CLMV	ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่�งดี
	 	 	 5)	ก�รขย�ยธุรกิจรับจ้�งผลิต	(Original	Equipment	Manufacturer:	OEM)

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 0.4 0.4 0.5
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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
	 บริษัท	อิชิตัน	กรุ๊ป	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 (บริษัทฯ)	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รอิสระผู้ทรงคุณวุฒิที่มี 
คว�มเป็นอิสระจ�กฝ่�ยจัดก�รจำ�นวน	3	ท่�น	และ	1	ในนั้นเป็นผู้มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอในก�รสอบท�นคว�มน�่เชื่อถือของงบก�รเงิน 
โดยได้รับก�รแต่งตั้งจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่	6/2556		เมื่อวันที่	17	มิถุน�ยน	2556	กรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�นมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ	ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดและแนวท�งปฏิบัติที่ดีสำ�หรับคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 
ประกอบด้วย	
	 	 1.	พล.อ.ต.	ณัฐวรรธน์			 นิมมลธน�กรณ์		 	 กรรมก�รอิสระ/ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ	
	 	 2.	น�ยประส�น	 	 ลิ้มพิพัฒนกุล		 												กรรมก�รอิสระ/กรรมก�รตรวจสอบ
	 	 3.	น�ยอิสสระชัย		 	 เดช�ฤทธิ์			 	 กรรมก�รอิสระ/กรรมก�รตรวจสอบ

ในปี					2561		คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ท่ีอย่�งเป็นอิสระ	ต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ท่ีท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
และได้จัดให้มีก�รประชุมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบทั้ง	3	ท่�นเข้�ร่วมก�รประชุมครบทั้ง	4	ครั้ง	ทุกสิ้นปีคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รตรวจสอบท้ังคณะ	และประเมินตนเอง	ซ่ึงผลก�รประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นท่ีพึงพอใจ	ในก�รประชุม 
บ�งครั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 ได้ห�รือกับ	 กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร	 ฝ่�ยบริห�ร	 ผู้สอบบัญชี	 ผู้ตรวจสอบภ�ยใน	 ต�มว�ระอันสมควร	 
ซ่ึงก�รประชุมทุกคร้ัง		คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ร�ยง�น	แสดงคว�มเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่�งอิสระ	โดยสรุปส�ระสำ�คัญในก�รปฏิบัติหน้�ท่ี	ดังน้ี

สอบทานความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
สอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงินทั้งร�ยไตรม�สและประจำ�ปี			2561	นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ	และร�ยง�นท�งก�รเงิน						ที่มีนัยสำ�คัญ	ร่วมกับ 

ฝ่�ยบริห�รท่ีรับผิดชอบ	 และผู้สอบบัญชี	 เพ่ือให้คว�มเห็นชอบต่อร�ยง�นท�งก�รเงินได้จัดทำ�ข้ึนโดยถูกต้องต�มท่ีควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�น 
ก�รบัญชี	 ท่ีกำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชี	นอกจ�กน้ีคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยบริห�รเข้�ร่วม	1	คร้ัง	 เพ่ือ 
รับทร�บประเด็นปัญห�ที่พบจ�กก�รสอบบัญชี	และพิจ�รณ�แผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมก�รตรวจสอบ	มีคว�มเห็นว่�ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ	ได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี	มีคว�มถูกต้อง	ครบถ้วน 
ต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญ	และเชื่อถือได้	รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่�งเพียงพอ

สอบทานระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายใน
สอบท�นและทบทวนระบบก�รควบคุมภ�ยในร่วมกับหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในทุกไตรม�ส	 เพ่ือให้บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีระบบ 

ก�รควบคุมภ�ยในและระบบก�รตรวจสอบภ�ยในที่เพียงพอเหม�ะสม	และปฏิบัติให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นวิช�ชีพ		โดยใช้		วิธีก�รประเมินคว�มเสี่ยง 
และระบบควบคุมภ�ยในต�มม�ตรฐ�น	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	(COSO)	ทั้งนี้คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ร่วมปรึกษ�กับ
ผู้สอบบัญชีเพื่อรับทร�บประเด็นปัญห�ที่เกี่ยวข้องกับระบบก�รควบคุมภ�ยในอย่�งสม่ำ�เสมอ

สอบท�นก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน	 แผนก�รตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปี	 รวมท้ังอัตร�กำ�ลังพลและแผนก�รพัฒน�บุคล�กร 
ของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน	เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในมีคว�มเป็นอิสระ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ	 มีคว�มเห็นว่�ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ	 มีคว�มเพียงพอและเหม�ะสม	 โดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็น
ส�ระสำ�คัญ	รวมทั้งก�รตรวจสอบภ�ยในของบริษัทฯ	มีคว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติง�น

สอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และการปฏิบัตตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
สอบท�นก�รปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 ข้อกำ�หนดของ	 ตล�ดหลักทรัพย์หรือ

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รตรวจสอบส่งเสริมและติดต�มคว�มคืบหน้�ของก�รพัฒน�กระบวนต�ม
หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	 (Corporate	Governance	Code)	รวมทั้งได้ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยว่�ด้วยก�รต่อต�้น 
ก�รทจุริตคอร์รัปชนัทกุรูปแบบทัว่ทัง้องค์กร			โดยพจิ�รณ�แผนก�รดำ�เนินก�รเพ่ือขอก�รรบัรองของบรษัิทฯ	หลงัประก�ศเจตน�รมณเ์ป็นแนวร่วม 
ปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�น	ก�รทุจริตคอร์รัปชัน	(Collective	Action	Coalition)	

คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	ข้อกำ�หนดของ  
ตล�ดหลักทรัพย์หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯอย่�งเคร่งครัดและสม่ำ�เสมอ	รวมทั้งมีแนวท�งก�รกำ�กับ 
ดูแลกิจก�รที่ดีอย�่งเหม�ะสม

 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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สอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สอบท�นก�รทำ�ธรุกรรมทีเ่ปน็ร�ยก�รระหว�่งกัน		หรอืร�ยก�รท่ีอ�จมคีว�มขัดแยง้ท�งผลประโยชนเ์พ่ือให้มัน่ใจว�่บริษัทฯ			ไดด้ำ�เนินก�ร 

ต�มเกณฑ์และข้อกำ�หนดของหน่วยง�นที่กำ�กับดูแลดำ�เนินก�รอย่�งสมเหตุสมผลและคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และก�รดำ�เนินก�รของ
ฝ่�ยบริห�รเป็นไปต�มนโยบ�ยก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอนุมัติ	โดยคณะกรรมก�รบริษัท		

คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกันท่ี	 ได้พิจ�รณ�เป็นร�ยก�รเข้�ข่�ยเป็นธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขท�งก�รค้�ท่ัวไป	 
มีคว�มสมเหตุสมผล	เป็นธรรม	และเป็นประโยชน์สูงสุด	ต่อบริษัทฯ

การพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท	เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาป	ี2562	
พิจ�รณ�ผลก�รปฏิบัติง�น	 ขอบเขต	 ประสบก�รณ์ทำ�ง�น	 คว�มรู้คว�มส�ม�รถ	 คว�มน่�เชื่อถือ	 และคว�มเพียงพอของทรัพย�กร	

เปรียบเทียบกับค่�สอบบัญชีที่เสนอ	รวมทั้งได้สอบท�นคุณสมบัติและคว�มเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ว่�ถูกต้องต�มประก�ศของ 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จึงมีมติให้เสนอคณะกรรมก�รบริษัท 
พิจ�รณ�แต่งตั้งน�งส�วสุจิตร�		มะเสน�	ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่		8645		และ/หรือน�งส�ว	น�รีวรรณ	ชัยบันทัด		ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
เลขที่	9219		และ/หรือ	น�ย	ยุทธพงศ์	สุนทริน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่	10604	จ�กบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำ�กัด	เป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยปี	2562	โดยมีค่�ตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	2,950,000	บ�ท

ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�กก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นตนเองของคณะกรรมก�รตรวจสอบประจำ�ปี	2561	เมื่อวันที่	9	พฤศจิก�ยน	2561	คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ	ได้สอบท�นก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ	ในเรื่องก�รทำ�หน้�ที่โดยรวม	และก�รปฏิบัติหน้�ที่เฉพ�ะด้�น	ดังนี	้ 
ก�รสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน	ก�รสอบท�นก�รควบคุมภ�ยใน	และระบบก�รตรวจสอบสอบภ�ยใน	ก�รสอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 ก�รพิจ�รณ�คัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 ก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมี
คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์	ก�รจัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบประจำ�ปี	ซึ่งผลก�รประเมินโดยรวมสรุปว่�ได้ปฏิบัติหน้�ที่	และ
คว�มรับผิดชอบต�มที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบอย่�งเพียงพอ	โดยใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถ	คว�มระมัดระวังรอบคอบ	และ
มีคว�มเป็นอิสระอย�่งเพียงพอ	เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีว่�งบก�รเงินประจำ�ปี	2561	 ได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน	 โดย
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ	ระบบก�รควบคุมภ�ยในโดยรวมมีประสิทธิภ�พ	 ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คัญ 
มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 ฝ่�ยบริห�รมีคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�อย�่งต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯมีก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รท่ีดีอย่�งย่ังยืน		มีก�รร�ยง�นผลก�รตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภ�ยในโดยตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ	พร้อมท้ังมีก�รติดต�มแก้ไข 
ต�มข้อเสนอแนะอย�่งสม่ำ�เสมอ

   
พล.อ.ต.	ณัฐวรรธน์		นิมมลธน�กรณ์	

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
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1.	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	fee)				
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชีให้แก	่
						 บริษัท	เคพีเอ็มจ	ีภูมิไชย	สอบบัญชี	จำ�กัด
						 ในรอบปีบัญชี	2561	ของบริษัทฯ	2,550,000	บ�ท	และ	บริษัทย่อย	300,000	บ�ท

2.	ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	fee)					
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	จ่�ยค่�บริก�รอื่น	ให้แก่	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำ�กัด			
						 ในรอบปีบัญชี	2561	เป็นจำ�นวนเงินรวม	80,000	บ�ท			

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
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บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 86,933,507        61,202,090        86,970,414        61,270,414        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                        -                        999,970            999,970            
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,320,725        26,185,739        26,320,422        26,185,610        
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 31,843,774        34,747,676        31,843,774        34,747,676        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 6,264,042,997   6,808,967,624   6,264,042,997   6,808,967,624   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 21,345,388        26,080,472        21,345,388        26,080,472        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 178,513,446      94,628,921        178,513,446      94,628,921        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,857,725          1,388,890          1,857,725          1,388,890          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,610,857,562   7,053,201,412   6,611,894,136   7,054,269,577   

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

(บาท)

31 ธนัวาคม
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 86,933,507 61,202,090 86,970,414 61,270,414
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 999,970 999,970
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,320,725 26,185,739 26,320,422 26,185,610
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 31,843,774 34,747,676 31,843,774 34,747,676
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 6,264,042,997 6,808,967,624 6,264,042,997 6,808,967,624
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 21,345,388 26,080,472 21,345,388 26,080,472
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 178,513,446 94,628,921 178,513,446 94,628,921
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,857,725 1,388,890 1,857,725 1,388,890
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,610,857,562 7,053,201,412 6,611,894,136 7,054,269,577

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

(บาท)

31 ธนัวาคม
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม

ร�ยง�นประจำ�ปี 2561
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บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 86,933,507 61,202,090 86,970,414 61,270,414
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 999,970 999,970
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,320,725 26,185,739 26,320,422 26,185,610
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 31,843,774 34,747,676 31,843,774 34,747,676
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 6,264,042,997 6,808,967,624 6,264,042,997 6,808,967,624
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 21,345,388 26,080,472 21,345,388 26,080,472
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 178,513,446 94,628,921 178,513,446 94,628,921
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,857,725 1,388,890 1,857,725 1,388,890
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,610,857,562 7,053,201,412 6,611,894,136 7,054,269,577

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

(บาท)

31 ธนัวาคม
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

7

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 460,000,000      240,000,000      460,000,000      240,000,000      
เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน 389,953,128      426,000,668      394,066,622      426,000,668      
เจา้หน้ีอ่ืน 159,565,234      142,065,079      159,565,204      141,970,960      
เจา้หน้ีคา่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 84,075,766        106,126,535      84,075,766        106,126,535      
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 183,444,741      203,934,233      181,972,231      160,476,388      
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 444,224,790      647,530,715      444,224,790      647,530,715      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                        7,190,891          -                        7,190,891          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,721,263,659   1,772,848,121   1,723,904,613   1,729,296,157   

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 540,663,969      767,497,454      540,663,969      767,497,454      
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 15 29,363,456        29,781,867        29,363,456        29,781,867        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 570,027,425      797,279,321      570,027,425      797,279,321      

รวมหนีสิ้น 2,291,291,084   2,570,127,442   2,293,932,038   2,526,575,478   

31 ธนัวาคม
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8
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บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น 16
ทุนจดทะเบียน 1,300,000,000   1,300,000,000   1,300,000,000   1,300,000,000   
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,300,000,000   1,300,000,000   1,300,000,000   1,300,000,000   

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 16
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 3,515,423,218   3,515,423,218   3,515,423,218   3,515,423,218   

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ์ 16 56,079,360        56,079,360        56,079,360        56,079,360        

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 17 130,000,000      130,000,000      130,000,000      130,000,000      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 929,275,694      1,076,952,485   966,751,839      1,155,115,739   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (45,293,637)      (22,280,659)      -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,885,484,635   6,056,174,404   5,968,254,417   6,156,618,317   

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

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

งบกำรเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 86,933,507 61,202,090 86,970,414 61,270,414
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 999,970 999,970
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,320,725 26,185,739 26,320,422 26,185,610
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 31,843,774 34,747,676 31,843,774 34,747,676
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 6,264,042,997 6,808,967,624 6,264,042,997 6,808,967,624
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 21,345,388 26,080,472 21,345,388 26,080,472
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 178,513,446 94,628,921 178,513,446 94,628,921
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,857,725 1,388,890 1,857,725 1,388,890
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,610,857,562 7,053,201,412 6,611,894,136 7,054,269,577

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

(บาท)

31 ธนัวาคม
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม

7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ 4
รายไดจ้ากการขาย 18, 23 5,203,988,430 5,687,510,930 5,014,260,181 5,821,874,987 
ดอกเบ้ียรับ 759,308           927,210           7,773,392        3,509,547        
รายไดอ่ื้น 11,471,865      30,587,563      13,271,664      32,387,563      
รวมรำยได้ 5,216,219,603 5,719,025,703 5,035,305,237 5,857,772,097 

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย 4, 8, 20 4,431,248,659 4,334,654,008 4,283,473,560 4,470,220,693 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 4, 20 514,627,525    711,401,962    500,161,584    615,163,188    
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4, 20 139,281,333    174,495,161    271,250,721    328,138,055    
ตน้ทุนทางการเงิน 21 59,447,190      64,348,496      59,447,190      64,348,496      
รวมค่ำใช้จ่ำย 5,144,604,707 5,284,899,627 5,114,333,055 5,477,870,432 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 (109,955,605)   (144,343,816)   -                       -                       
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (38,340,709)     289,782,260    (79,027,818)     379,901,665    
รายไดภ้าษีเงินได้ 22 82,181,772      25,311,932      82,181,772      25,311,932      
ก ำไรส ำหรับปี 43,841,063      315,094,192    3,153,954        405,213,597    

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม

ส าหรับปีส้ินสุด

(บาท)

วนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 86,933,507 61,202,090 86,970,414 61,270,414
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 999,970 999,970
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,320,725 26,185,739 26,320,422 26,185,610
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 31,843,774 34,747,676 31,843,774 34,747,676
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 6,264,042,997 6,808,967,624 6,264,042,997 6,808,967,624
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 21,345,388 26,080,472 21,345,388 26,080,472
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 178,513,446 94,628,921 178,513,446 94,628,921
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,857,725 1,388,890 1,857,725 1,388,890
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,610,857,562 7,053,201,412 6,611,894,136 7,054,269,577

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

(บาท)

31 ธนัวาคม
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถกูจดัประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
 หน่วยงานต่างประเทศ 9 (23,012,978)     (10,231,517)     -                       -                       

(23,012,978)     (10,231,517)     -                       -                       
รายการทีจ่ะไม่ถกูจดัประเภทใหม่
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 15 4,352,682        75,136             4,352,682        75,136             

ภาษีเงินไดข้องรายการ
ท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 13, 22 (870,536)          (15,027)            (870,536)          (15,027)            

3,482,146        60,109             3,482,146        60,109             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 

- สุทธิจำกภำษีเงินได้ (19,530,832)     (10,171,408)     3,482,146        60,109             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 24,310,231      304,922,784    6,636,100        405,273,706    

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 24 0.03                 0.24                 0.00 0.31                 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

วนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบกำรเงินรวม 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม
ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 86,933,507 61,202,090 86,970,414 61,270,414
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 999,970 999,970
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,320,725 26,185,739 26,320,422 26,185,610
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 31,843,774 34,747,676 31,843,774 34,747,676
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 6,264,042,997 6,808,967,624 6,264,042,997 6,808,967,624
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 21,345,388 26,080,472 21,345,388 26,080,472
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 178,513,446 94,628,921 178,513,446 94,628,921
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,857,725 1,388,890 1,857,725 1,388,890
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,610,857,562 7,053,201,412 6,611,894,136 7,054,269,577

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

(บาท)

31 ธนัวาคม
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 86,933,507 61,202,090 86,970,414 61,270,414
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 999,970 999,970
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,320,725 26,185,739 26,320,422 26,185,610
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 31,843,774 34,747,676 31,843,774 34,747,676
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 6,264,042,997 6,808,967,624 6,264,042,997 6,808,967,624
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 21,345,388 26,080,472 21,345,388 26,080,472
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 178,513,446 94,628,921 178,513,446 94,628,921
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,857,725 1,388,890 1,857,725 1,388,890
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,610,857,562 7,053,201,412 6,611,894,136 7,054,269,577

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

(บาท)

31 ธนัวาคม
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม
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บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 43,841,063       315,094,192     3,153,954         405,213,597     
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ
ค่าเส่ือมราคา 11 567,990,339     521,697,141     567,990,339     521,697,141     
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 1,605,105         1,497,275         1,605,105         1,497,275         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 4,309,595         29,601,648       4,309,595         29,601,648       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 -                        -                        133,000,000     154,600,000     
ดอกเบ้ียรับ (759,308)           (927,210)           (7,773,392)        (3,509,547)        
ตน้ทุนทางการเงิน 21 59,447,190       64,348,496       59,447,190       64,348,496       
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ 8 46,666,226       25,666,654       46,666,226       25,666,654       
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (369,224)           (544,210)           (369,224)           (544,210)           
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 44,168              294,674            44,168              294,674            
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 3,934,272         3,796,629         3,934,272         3,796,629         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 109,955,605     144,343,816     -                        -                        
รายไดภ้าษีเงินได้ 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  
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (77,061,627)      204,352,226     (48,103,455)      175,394,054     
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6,492,768         (18,219,029)      (6,915,129)        (3,279,061)        
สินคา้คงเหลือ 35,806,580       (248,505,431)    (116,008,857)    (96,687,703)      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (468,835)           388,000            (468,835)           388,000            
เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน (36,047,540)      169,297,891     (31,934,046)      169,297,891     
เจา้หน้ีอ่ืน 17,500,155       73,877,402       17,594,244       73,783,283       
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (20,490,071)      (10,144,045)      21,495,264       (53,601,890)      
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 680,214,689     1,250,604,187  565,485,647     1,442,644,999  
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (9,899,166)        (25,115)             (9,898,992)        (24,986)             
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 670,315,523     1,250,579,072  555,586,655     1,442,620,013  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม
ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

งบกำรเงนิรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 759,308            927,210            6,572,707         1,573,246         
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                        -                        340,000,000     140,000,000     
เงินสดจ่ายส าหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                        -                        (240,000,000)    (340,000,000)    
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                        -                        -                        (999,970)           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีระยะสั้น (10,000)             -                        (10,000)             -                        
เงินสดจ่ายค่าหุน้เพ่ิมทุนส าหรับเงินลงทุนใน
   การร่วมคา้ 9 (158,700,000)    (121,050,000)    (158,700,000)    (121,050,000)    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (41,887,524)      (346,520,564)    (41,887,524)      (346,520,564)    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,179,616)        (9,339,646)        (1,179,616)        (9,339,646)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (201,017,832)    (475,983,000)    (95,204,433)      (676,336,934)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบ้ียจ่าย (59,446,611)      (73,134,197)      (59,446,611)      (73,134,197)      
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 25 (195,000,000)    -                        (195,000,000)    -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มื 250,000,000     372,292,579     250,000,000     372,292,579     
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มื (460,139,410)    (997,738,374)    (460,139,410)    (997,738,374)    
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ (464,586,021)    (698,579,992)    (464,586,021)    (698,579,992)    

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 4,711,670         76,016,080       (4,203,799)        67,703,087       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 109,846,467     33,830,387       101,533,474     33,830,387       
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 5 114,558,137     109,846,467     97,329,675       101,533,474     

วนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

วนัท่ี 31 ธนัวาคม
ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 86,933,507 61,202,090 86,970,414 61,270,414
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 999,970 999,970
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,320,725 26,185,739 26,320,422 26,185,610
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 31,843,774 34,747,676 31,843,774 34,747,676
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 6,264,042,997 6,808,967,624 6,264,042,997 6,808,967,624
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 21,345,388 26,080,472 21,345,388 26,080,472
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 178,513,446 94,628,921 178,513,446 94,628,921
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,857,725 1,388,890 1,857,725 1,388,890
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,610,857,562 7,053,201,412 6,611,894,136 7,054,269,577

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

(บาท)

31 ธนัวาคม
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีจ่ายช าระเป็นเงินสดมีรายละเอียดดงัน้ี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือทั้งหมดในระหวา่งปี 11 23,109,880       831,432,239     23,109,880       831,432,239     
หัก - การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ (2,440,266)        (399,306,169)    (2,440,266)        (399,306,169)    
       - การเปล่ียนแปลงในเจา้หน้ี 21,217,910       (76,737,889)      21,217,910       (76,737,889)      
       - ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน 11 -                        (8,867,617)        -                        (8,867,617)        
ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ทีจ่่ำยเป็นเงนิสด 41,887,524       346,520,564     41,887,524       346,520,564     

ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด

(บาท)

วนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบกำรเงนิรวม 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 86,933,507 61,202,090 86,970,414 61,270,414
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 999,970 999,970
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,320,725 26,185,739 26,320,422 26,185,610
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 31,843,774 34,747,676 31,843,774 34,747,676
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 6,264,042,997 6,808,967,624 6,264,042,997 6,808,967,624
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 21,345,388 26,080,472 21,345,388 26,080,472
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 178,513,446 94,628,921 178,513,446 94,628,921
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,857,725 1,388,890 1,857,725 1,388,890
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,610,857,562 7,053,201,412 6,611,894,136 7,054,269,577

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

(บาท)

31 ธนัวาคม
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 ลูกหน้ีการคา้ 
7 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
13 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
16 ทุนเรือนหุน้ 
17 ส ารอง 
18 ส่วนงานด าเนินงาน 
19 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
20 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
21 ตน้ทุนทางการเงิน 
22 ภาษีเงินได ้
23 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
24 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
25 เงินปันผล 
26 เคร่ืองมือทางการเงิน 
27 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
28 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
คณะกรรมการไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2553 และ
มีท่ีอยูจ่ดทะเบียนดงัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 
 
ส านกังานสาขาตั้งอยูเ่ลขท่ี 111/1 หมู่ท่ี 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลอุทยั อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
13120 ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนเมษายน 2557 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ครอบครัวภาสกรนที ซ่ึงถือหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัรา
ร้อยละ 46 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 
 
รายละเอียดของการร่วมคา้และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 9 และ 10 ตามล าดบั 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2561 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 
 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั  ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุ
ให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินภายในปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 12 การทดสอบการดอ้ยค่า เก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการ 
    ประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 การวดัมูลค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
     เก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
    ประกนัภยั 
 
การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้ งราคา         
กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจัด 
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
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เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้ (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

(จ) การจดัท างบการเงินรวมเป็นคร้ังแรก 

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดจ้ดัตั้ง บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใน
ประเทศไทย และบริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99  

เน่ืองจากบริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั เป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อย 
ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง (ดูหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 3 (ก) และ 10) 
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3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 (จ) การจดัท างบการเงินรวมคร้ังแรก และ 3 (ก) เกณฑใ์น
การจดัท างบการเงินรวม 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

การสูญเสียการควบคุม 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัย่อยนั้น 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียใน 
บริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

การร่วมค้า 

การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วม
การงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิร่วมกนัในสินทรัพยแ์ละภาระผูกพนัร่วมกนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ 
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย 
การควบคุมร่วม
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหวา่งกิจการในกลุ่มบริษทัถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบัการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน 
การด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่ารับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุมร่วมกนั       
ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือ
ขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้เพียง
บางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้นจนกว่ามี              
การจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบันการเงิน
ประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
 

(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
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มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 

(ฉ) เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วน
การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

(ช) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัท 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การจดัหาสินทรัพย ์ เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน 
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์
ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อว่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
อุปกรณ์ 
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ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก 
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 10 - 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 - 15 ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
ตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนซ่ึงไม่รวมสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าและสูตรการผลิต โดยเร่ิมตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบ
แสดงไดด้งัน้ี 

 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 10 ปี 
สิทธิในการใชค้ร่ืองหมายการคา้ อายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 
สูตรการผลิต อายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 

 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฌ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่     
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  ส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการ
ใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด  
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั 
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อน จะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี
รายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกในราคาทุน 
 

(ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ฏ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายช าระผลประโยชน ์ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนรั์บรู้รายการในก าไร
หรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ฏ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายช าระผลประโยชน ์ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนรั์บรู้รายการในก าไร
หรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานพร้อมๆ ไปกบัการเพ่ิมข้ึนใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข จ านวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจะ
ถูกปรับปรุงเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการ
ไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ส าหรับคู่คา้ซ่ึงใหสิ้ทธิและใชสิ้ทธิทนัที รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัที 
 

(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการ
หน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษี
เงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ฑ) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 

 
การขายสินค้า 
 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ  
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายได้
และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
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เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ฒ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ 
ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย   
 

(ณ) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนต้องน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า  
เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
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เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ฒ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ 
ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย   
 

(ณ) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนต้องน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า  
เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
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ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าและส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
 

(ด) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจน 
การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก 
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวข้องกับเงินลงทุนใน 
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษทัต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินไดค้้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี
อยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่  
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ    
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ   
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง 
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ต) ก าไรต่อหุ้น 
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
 

(ถ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด   
ดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการ 
ปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษทัต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินไดค้้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี
อยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่  
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ    
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ   
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง 
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ต) ก าไรต่อหุ้น 
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
 

(ถ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด   
ดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการ 
ปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั  
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัการร่วมคา้และบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  9 และ 10 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 /สัญชำติ  

นายตนั ภาสกรนที ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบในการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึง
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของ
บริษทั 

นางอิง ภาสกรนที ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และเป็นกรรมการของบริษทั 
บริษทั ไอ แอม กรีนที จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและญาติสนิทของกรรมการของ

บริษทัเป็นกรรมการ 
บริษทั กิน กบั ตนั จ ากดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ตนับุญ จ ากดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ภาสกรนที จ ากดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั กิน ร้อง ด่ืม จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ตนั แอสเซ็ท จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั อีซิล่ี จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ซ้ือ/ขายสินคา้ ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการดา้นบริหาร ราคาตามสญัญาท่ีก าหนดข้ึนตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 
ดอกเบ้ียรับ ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุน 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงกนั 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 2561 2560 

(พันบาท) 
บริษทัย่อย 
ขายสินคา้ - - 37,441 708,249 
รายไดค่้าบริการดา้นบริหาร - - 1,800 1,800 
ดอกเบ้ียรับ - - 7,032 2,595 

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั 
ขายสินคา้ 380,248 511,446 351,480 428,195 
ซ้ือสินคา้ 479 562 479 562 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,000 962 836 844 

ผู้บริหำรส ำคัญ 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 
   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 36,178 32,345 36,178 32,345 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,655 1,662 1,655 1,662 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 37,833 34,007 37,833 34,007 
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บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ซ้ือ/ขายสินคา้ ราคาตลาด 
รายไดค่้าบริการดา้นบริหาร ราคาตามสญัญาท่ีก าหนดข้ึนตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขปกติทางธุรกิจ 
ดอกเบ้ียรับ ตน้ทุนของแหล่งท่ีมาของเงินทุน 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงกนั 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -  37,441  708,249 
รายไดค่้าบริการดา้นบริหาร -  -  1,800  1,800 
ดอกเบ้ียรับ -  -  7,032  2,595 
        
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 380,248  511,446  351,480  428,195 
ซ้ือสินคา้ 479  562  479  562 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,000  962  836  844 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 36,178  32,345  36,178  32,345 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,655  1,662  1,655  1,662 
   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 37,833  34,007  37,833  34,007 

 

บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ลกูหน้ีการค้า 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  -  198,784 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,745  35,152  36,745  18,722 
รวม 36,745  35,152  36,745  217,506 
      
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  4,936  3,737 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 213  -  213  - 
รวม 213  -  5,149  3,737 
        
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั -  -  100,000  200,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  200,000  - 
เพ่ิมข้ึน -  -  240,000  340,000 
ลดลง -  -  (340,000)  (140,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  100,000  200,000 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยประเภทไม่มีหลกัประกนัมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5 
ต่อปี (2560: ร้อยละ 5 ต่อปี) และช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,474  3,114  1,474  3,114 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
สัญญาแต่งตั้งผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั ไอ แอม กรีนที จ ากดั) 
ให้เป็นผู ้จัดจ าหน่ายสินค้าให้กับบริษัท สัญญาฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ว ันท่ี 1 กรกฎาคม  2560 ถึงวันท่ี  
30 มิถุนายน 2563 
 
สัญญาโอนสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดท้ าสญัญาโอนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบัการร่วมคา้ ภายใตเ้ง่ือนไข
ของสัญญา บริษทัตกลงท่ีจะโอนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้บางอย่างของบริษทัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาให้   
การร่วมคา้ใช้ในประเทศอินโดนีเซีย ในการน้ี การร่วมคา้ตกลงท่ีจะช าระค่าการโอนสิทธิดงักล่าวให้กบับริษทั      
เป็นจ านวนเงิน 3,000 เหรียญสหรัฐ สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี และเม่ือส้ินสุดสัญญาสามารถ
ต่ออายุได้อีก 10 ปี ตามเง่ือนไขใหม่ท่ีระบุไวใ้นสัญญา หรือส้ินสุดทันทีท่ีบริษทัส้ินสุดการเป็นผูถื้อหุ้นของ            
การร่วมคา้ 
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บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยประเภทไม่มีหลกัประกนัมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5 
ต่อปี (2560: ร้อยละ 5 ต่อปี) และช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,474  3,114  1,474  3,114 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
สัญญาแต่งตั้งผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาแต่งตั้งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั ไอ แอม กรีนที จ ากดั) 
ให้เป็นผู ้จัดจ าหน่ายสินค้าให้กับบริษัท สัญญาฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ว ันท่ี 1 กรกฎาคม  2560 ถึงวันท่ี  
30 มิถุนายน 2563 
 
สัญญาโอนสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดท้ าสญัญาโอนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบัการร่วมคา้ ภายใตเ้ง่ือนไข
ของสัญญา บริษทัตกลงท่ีจะโอนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้บางอย่างของบริษทัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาให้   
การร่วมคา้ใช้ในประเทศอินโดนีเซีย ในการน้ี การร่วมคา้ตกลงท่ีจะช าระค่าการโอนสิทธิดงักล่าวให้กบับริษทั      
เป็นจ านวนเงิน 3,000 เหรียญสหรัฐ สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี และเม่ือส้ินสุดสัญญาสามารถ
ต่ออายุได้อีก 10 ปี ตามเง่ือนไขใหม่ท่ีระบุไวใ้นสัญญา หรือส้ินสุดทันทีท่ีบริษทัส้ินสุดการเป็นผูถื้อหุ้นของ            
การร่วมคา้ 
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สัญญาให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดท้ าสญัญาใหสิ้ทธิในการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญากบัการร่วมคา้ ภายใตเ้ง่ือนไข
ของสัญญา บริษทัตกลงท่ีจะให้การร่วมคา้ใชท้กัษะความรู้ วิทยาการทางเทคนิคและสูตรการผลิตบางอย่างของ
บริษทัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศอินโดนีเซีย ในการน้ี การร่วมคา้ตกลง      
ท่ีจะช าระค่าสิทธิให้กบับริษทัเป็นจ านวนเงิน 3,000 เหรียญสหรัฐต่อปี สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชจ้นถึงหลงัจาก
วนัท่ีบริษทัส้ินสุดการเป็นผูถื้อหุ้นของการร่วมคา้เป็นระยะเวลา 10 ปี และเม่ือส้ินสุดสัญญาสามารถต่ออายุไดอี้ก     
10 ปี ตามเง่ือนไขใหม่ท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 103  90  103  90 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั (15,989)  (7,078)  (15,991)  (6,894) 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 130,444  116,834  113,218  108,337 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใน        
   งบกระแสเงินสด  114,558  109,846  97,330  101,533 

 
6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 36,745  35,152  36,745  217,506 
กิจการอ่ืน  710,999  635,531  710,999  482,135 
รวม  747,744  670,683  747,744  699,641 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 36,745  35,152  36,745  217,506 
 36,745  35,152  36,745  217,506 
กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 707,855  627,573  707,855  479,570 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 344  7,958  344  2,565 
   6 - 12 เดือน 2,800  -  2,800  - 
 710,999  635,531  710,999  482,135 
        
รวม 747,744  670,683  747,744  699,641 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 36,745  35,152  36,745  217,506 
 36,745  35,152  36,745  217,506 
กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 707,855  627,573  707,855  479,570 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 344  7,958  344  2,565 
   6 - 12 เดือน 2,800  -  2,800  - 
 710,999  635,531  710,999  482,135 
        
รวม 747,744  670,683  747,744  699,641 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั 

บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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7 ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 4 213  -  5,149  3,737 
กจิกำรอ่ืน         
ภาษีมูลค่าเพ่ิมระหวา่งขอคืน  24,306  37,601  21,072  23,946 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  14,701  2,120  14,701  1,775 
ภาษีซ้ือรอใบก ากบัภาษี  5,064  7,610  4,966  4,870 
รายไดอ่ื้นคา้งรับ  2,438  4,955  2,438  4,955 
ส่วนลดรับและเงินสนบัสนุนคา้งรับ  1,235  1,902  1,235  1,902 
อ่ืนๆ  1,180  1,441  1,180  1,441 
  48,924  55,629  45,592  38,889 
รวม  49,137  55,629  50,741  42,626 

 
8 สินค้ำคงเหลือ 

 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป  405,697  460,887  405,694  309,070 
วตัถุดิบ  237,864  267,444  237,864  267,444 
วสัดุส้ินเปลือง  23,536  15,496  23,536  15,496 
รวม  667,097  743,827  667,094  592,010 
หัก  ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง  (12,740)  (6,998)  (12,740)  (6,998) 
สุทธิ  654,357  736,829  654,354  585,012 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย        
   และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขาย 4,384,583  4,308,987  4,236,808  4,444,554 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ี        
          คาดวา่จะไดรั้บ 46,666  25,667  46,666  25,667 
สุทธิ  4,431,249  4,334,654  4,283,474  4,470,221 

 
9 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 61,202  94,727  61,270  94,820 
ช าระค่าหุน้เพ่ิมทุน 158,700  121,050  158,700  121,050 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน        
   ในการร่วมคา้ (109,955)  (144,344)  -  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  -  (133,000)  (154,600) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ        
   แปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ (23,013)  (10,231)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 86,934  61,202  86,970  61,270 
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 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย        
   และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขาย 4,384,583  4,308,987  4,236,808  4,444,554 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ี        
          คาดวา่จะไดรั้บ 46,666  25,667  46,666  25,667 
สุทธิ  4,431,249  4,334,654  4,283,474  4,470,221 

 
9 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 61,202  94,727  61,270  94,820 
ช าระค่าหุน้เพ่ิมทุน 158,700  121,050  158,700  121,050 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน        
   ในการร่วมคา้ (109,955)  (144,344)  -  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  -  (133,000)  (154,600) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ        
   แปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ (23,013)  (10,231)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 86,934  61,202  86,970  61,270 

 

บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

 44 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาร่วมลงทุนกบับริษทั พีที อาทร่ี แปซิฟิค (“AP”) ซ่ึงเป็นนิติบุคคล
ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือร่วมลงทุนในบริษทั พีที อิชิ ตนั อินโดนีเซีย (“PTI”) ซ่ึงเป็นการร่วมค้า 
ท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม แบรนด ์“อิชิตนั” 
ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษทัและ AP เขา้ลงทุนในการร่วมคา้ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั (อตัราร้อยละ 50 ของหุน้ท่ี
ออกและจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของการร่วมคา้) ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของบริษทัรวม 200,000 ลา้นรูเปีย
อินโดนีเซีย (หรือประมาณ 575 ลา้นบาท) บริษทัไดจ่้ายช าระเงินทุนจดัตั้งบริษทังวดแรกในอตัราร้อยละ 50 ของทุน
ท่ีเรียกช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 50,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 135.6 ลา้นบาท) และการร่วมคา้ดงักล่าว
จดัตั้งเสร็จเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 เน่ืองจากตามสัญญาร่วมลงทุนได้ก าหนดให้ผูล้งทุนมีอ านาจควบคุม
ร่วมกนั และมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานดงักล่าวมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยห์รือภาระผกูพนัใน
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น ดงันั้นบริษทัจึงไดบ้นัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวตามวิธีส่วน
ไดเ้สีย 
 
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2559 บริษทัไดรั้บจดหมายจากการร่วมคา้เรียกใหช้ าระเงินทุนจดัตั้งบริษทัเพ่ิมอีกเป็นจ านวนเงิน 
40,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 115.6 ลา้นบาท) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าไปซ้ือท่ีดินและเป็นเงินทุน
หมุนเวียน บริษทัไดจ่้ายช าระเงินทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  และการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน
กบั Indonesia Investment Coordinating Board แลว้เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษทัไดรั้บจดหมายจากการร่วมคา้เรียกใหช้ าระเงินทุนจดัตั้งบริษทัเพ่ิมอีกเป็นจ านวนเงิน 
45,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 121.1 ลา้นบาท) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษทัได้
จ่ายช าระเงินทุนดังกล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560  และการร่วมค้าได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับ Indonesia 
Investment Coordinating Board แลว้เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 บริษทัไดรั้บจดหมายจากการร่วมคา้เรียกให้ช าระเงินทุนจดัตั้งบริษทัเพ่ิมอีกเป็นจ านวนเงิน 
60,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 158.7 ลา้นบาท) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษทัได้
จ่ายช าระเงินทุนดังกล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2561  และการร่วมค้าได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับ Indonesia 
Investment Coordinating Board แลว้เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2561 
 
เน่ืองจากยอดขายเคร่ืองด่ืม แบรนด ์“อิชิตนั” ในประเทศอินโดนีเซียไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์และประมาณไวเ้บ้ืองตน้
อย่างมีนยัส าคญั ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่ามูลค่าของเงินลงทุนใน PTI อาจเกิดการดอ้ยค่า และไดป้ระเมินมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของเงินลงทุนใน PTI จากผลการประเมินดงักล่าว
และดุลยพินิจของผูบ้ริหาร บริษทับันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ 
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวน 133.0 ลา้นบาท (2560: 154.6 ล้านบาท)  
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ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมคา้ การกระทบยอดรายการ
ระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัในกิจการน้ี 
 

 บริษทั พีที อิชิ ตนั อินโดนีเซีย 
 2561  2560 

 (พันบาท) 
รายได ้ 29,631  20,691 
ค่าใชจ่้าย (249,542)ก  (309,379)ก 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) (219,911)  (288,688) 
    
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษทั (ถือหุ้นร้อยละ 50) (109,956)  (144,344) 
    
สินทรัพยห์มุนเวียน 138,686ข  120,052ข 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 77,781  74,271 
หน้ีสินหมุนเวียน (42,600)  (71,919) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 173,867  122,404 
    
มูลค่ำตำมบัญชีของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ถือหุ้นร้อยละ 50) 86,934  61,202 
    
หมายเหตุ    

ก. รวมรายการค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,793  797 
ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88,743  73,014 

 



ร�ยง�นประจำ�ปี 2561

142

บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  1,000  - 
ซ้ือเงินลงทุน -  -  -  1,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  1,000  1,000 

 
 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
  

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั  -  -  1,000  1,000 
รวม -  -  1,000  1,000 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัตั้ง
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั อิชิตนั เพาเวอร์ จ ากดั) โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท และ
ใหเ้รียกช าระเงินทุนจดัตั้งบริษทัเตม็มูลค่า ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวด าเนินการการจดทะเบียนจดัตั้งเสร็จแลว้เม่ือวนัท่ี 
8 กมุภาพนัธ์ 2560 
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บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 

51

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 130.0 ลา้นบาท (2560: 101.0 ล้านบาท) 

การค า้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดจ้ดจ านอง/จ าน าทรัพยสิ์นของบริษทัมูลค่าตามบัญชีสุทธิจ านวนประมาณ 
2,982.9 ล้านบาท (2560: 3,292.1 ล้านบาท) เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามท่ีอธิบายไว้ใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 

สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวนเงินรวม 31.6 ลา้นบาท (2560: 25.2 
ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนค่าก่อสร้างขยายอาคารโรงงาน และตน้ทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน รวมทั้ง
ตน้ทุนการติดตั้งท่ีเก่ียวขอ้ง 

ต้นทุนการกู้ยืม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างขยายอาคารโรงงานไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนสินทรัพยจ์ านวน 8.9 ลา้นบาทและมีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ร้อยละ 2.98 ต่อปี 
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บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 

52

12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
สิทธิในการใช ้

ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมาย 
ซอฟตแ์วร์ การคา้ สูตรการผลิต รวม 

(พันบาท) 
ราคาทุน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 5,904 196,262 9,346 211,512 
เพ่ิมข้ึน 9,340 - - 9,340 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 15,244 196,262 9,346 220,852 
เพ่ิมข้ึน 1,180 - - 1,180 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 16,424 196,262 9,346 222,032 

ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (2,001) (161,671) - (163,672) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,498) - - (1,498) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (29,602) - (29,602) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 (3,499) (191,273) -  (194,772) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,605) - - (1,605) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (4,310) - (4,310) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 (5,104) (195,583) -  (200,687) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 3,903 34,591 9,346 47,840 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 11,745 4,989 9,346 26,080 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 11,320 679 9,346 21,345 
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 53 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 บริษทัได้เข้าท าสัญญาซ้ือขายสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าไบเล่พร้อมสูตร 
การผลิตเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมจ้ากบริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวม 224.3 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมใ้นประเทศต่างๆ 16 ประเทศ    
ทัว่โลกตามราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 215.0 ลา้นบาท และค่าสูตรการผลิตเคร่ืองด่ืมน ้าผลไม้
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 9.3 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดจ่้ายช าระเงินค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้และค่าสูตรการผลิตดงักล่าวแลว้เป็นจ านวนเงินรวม 205.6 ลา้นบาท ในการน้ี บริษทัไดรั้บการจดทะเบียน
โอนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในบางประเทศและสูตรการผลิตแลว้เป็นจ านวนเงินรวม 168.2 ลา้นบาท 
โดยบนัทึกไวใ้นบญัชี “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” ส่วนค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในประเทศท่ีอยู่ระหว่าง 
การจดทะเบียนโอนสิทธิส่วนท่ีเหลือเป็นจ านวนเงินรวม 37.4 ลา้นบาท บริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี “เงินจ่ายล่วงหนา้
ค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้” และจะโอนเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือไดรั้บการโอนสิทธิในภายหลงั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไม่มีแผนท่ีจะน าสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ไปจดัจ าหน่ายในต่างประเทศ 
ยกเวน้การจดัจ าหน่ายในประเทศไทย และไม่สามารถประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในต่างประเทศไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ยกเวน้การใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในประเทศไทย 
ดงันั้นผูบ้ริหารของบริษทัจึงไดพิ้จารณาตั้งส ารองผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้
ในต่างประเทศในบญัชี “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” เป็นจ านวนเงิน 84.1 ลา้นบาท และบญัชี “เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิ
ในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้” เป็นจ านวนเงิน 37.4 ลา้นบาท รวมเป็นเงินจ านวน 121.5 ลา้นบาท 
 
ในระหว่างปี 2558 บริษทัไดรั้บการจดทะเบียนโอนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในต่างประเทศเพ่ิมข้ึนเป็น
จ านวนเงินรวม 35.0 ลา้นบาท และไดโ้อนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวรวมถึงส ารองผลขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่าท่ีเก่ียวขอ้งจากบญัชี “เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้” ไปยงับญัชี “สินทรัพย ์
ไม่มีตัวตน” นอกจากน้ี บริษัทถูกกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไต้หวันสั่งเพิกถอนสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในประเทศไตห้วนัท่ีบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนโอนสิทธิแลว้ในปี 2557 ซ่ึงมีมูลค่าเป็น
จ านวนเงิน 9.3 ลา้นบาท บริษทัจึงไดต้ดัจ าหน่ายสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในประเทศไตห้วนัออกจากบญัชี 
“สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” อย่างไรก็ตามบริษทัผูข้ายสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ให้กบับริษทัยินยอมรับผิดชอบ
การถูกสั่งเพิกถอนสิทธิดงักล่าวโดยการคืนเงินค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในประเทศไตห้วนัใหก้บั
บริษทัทั้งจ านวน บริษทัจึงกลบัรายการส ารองผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนเงิน 9.3 ลา้นบาท ในปี 2558 
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เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 บริษทัได้เข้าท าสัญญาซ้ือขายสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าไบเล่พร้อมสูตร 
การผลิตเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมจ้ากบริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินรวม 224.3 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมใ้นประเทศต่างๆ 16 ประเทศ    
ทัว่โลกตามราคาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 215.0 ลา้นบาท และค่าสูตรการผลิตเคร่ืองด่ืมน ้าผลไม้
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 9.3 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดจ่้ายช าระเงินค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้และค่าสูตรการผลิตดงักล่าวแลว้เป็นจ านวนเงินรวม 205.6 ลา้นบาท ในการน้ี บริษทัไดรั้บการจดทะเบียน
โอนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในบางประเทศและสูตรการผลิตแลว้เป็นจ านวนเงินรวม 168.2 ลา้นบาท 
โดยบนัทึกไวใ้นบญัชี “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” ส่วนค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในประเทศท่ีอยู่ระหว่าง 
การจดทะเบียนโอนสิทธิส่วนท่ีเหลือเป็นจ านวนเงินรวม 37.4 ลา้นบาท บริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี “เงินจ่ายล่วงหนา้
ค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้” และจะโอนเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือไดรั้บการโอนสิทธิในภายหลงั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไม่มีแผนท่ีจะน าสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ไปจดัจ าหน่ายในต่างประเทศ 
ยกเวน้การจดัจ าหน่ายในประเทศไทย และไม่สามารถประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในต่างประเทศไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ยกเวน้การใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในประเทศไทย 
ดงันั้นผูบ้ริหารของบริษทัจึงไดพิ้จารณาตั้งส ารองผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้
ในต่างประเทศในบญัชี “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” เป็นจ านวนเงิน 84.1 ลา้นบาท และบญัชี “เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิ
ในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้” เป็นจ านวนเงิน 37.4 ลา้นบาท รวมเป็นเงินจ านวน 121.5 ลา้นบาท 
 
ในระหว่างปี 2558 บริษทัไดรั้บการจดทะเบียนโอนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในต่างประเทศเพ่ิมข้ึนเป็น
จ านวนเงินรวม 35.0 ลา้นบาท และไดโ้อนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวรวมถึงส ารองผลขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่าท่ีเก่ียวขอ้งจากบญัชี “เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้” ไปยงับญัชี “สินทรัพย ์
ไม่มีตัวตน” นอกจากน้ี บริษัทถูกกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไต้หวันสั่งเพิกถอนสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในประเทศไตห้วนัท่ีบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนโอนสิทธิแลว้ในปี 2557 ซ่ึงมีมูลค่าเป็น
จ านวนเงิน 9.3 ลา้นบาท บริษทัจึงไดต้ดัจ าหน่ายสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในประเทศไตห้วนัออกจากบญัชี 
“สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” อย่างไรก็ตามบริษทัผูข้ายสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ให้กบับริษทัยินยอมรับผิดชอบ
การถูกสั่งเพิกถอนสิทธิดงักล่าวโดยการคืนเงินค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในประเทศไตห้วนัใหก้บั
บริษทัทั้งจ านวน บริษทัจึงกลบัรายการส ารองผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนเงิน 9.3 ลา้นบาท ในปี 2558 

 

บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

 54 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัไดรั้บการจดทะเบียนโอนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในต่างประเทศแห่งหน่ึงเพ่ิม
เป็นจ านวนเงินรวม 2.3 ลา้นบาท และไดโ้อนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวรวมถึงส ารองผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าท่ีเก่ียวขอ้งจากบญัชี “เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้” ไปยงับญัชี “สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตน” นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายช าระเงินค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในต่างประเทศเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 
9.3 ลา้นบาท ในการน้ี บริษทัไดรั้บการจดทะเบียนโอนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในประเทศดงักล่าวแลว้ในระหว่างปี 
บริษทัจึงไดบ้นัทึกสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และตั้งส ารองผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงินเดียวกนัไว้
ในบญัชี “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” 
 
การทดสอบการด้อยค่าส าหรับสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าไบเล่ในประเทศไทย 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในประเทศไทยค านวณจากมูลค่าจากการใช ้โดยการ
คิดลดกระแสเงินสดหลงัค านึงภาษีเงินไดท่ี้จะประหยดัไดจ้ากการใชสิ้ทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้แทนการจ่าย
ช าระค่าสิทธิ ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการมูลค่าจากการใช ้ไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของรายได ้ อตัราค่าสิทธิ 
อตัราภาษีและอตัราคิดลด 
 
กระแสเงินสดหลงัค านึงภาษีเงินไดท่ี้จะประหยดัไดค้  านวณจากประมาณการรายไดท่ี้จะไดรั้บจากการจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมไ้บเล่ ปรับปรุงดว้ยค่าสิทธิและภาษีท่ีต้องช าระ ในการประมาณการรายได ้ผูบ้ริหารใช้การ
คาดการณ์อตัราการเติบโตรวมถึงประมาณการยอดขายและราคาขายในอนาคต อตัราค่าสิทธิประเมินจากขอ้มูลอตัรา
ค่าสิทธิของเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืนๆ ท่ีสามารถเทียบเคียงได ้อตัราคิดลดค านวณจากตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินทุน 
(WACC) โดยไม่มีการเติบโตหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal growth) 
 
ทั้งน้ีจากการทดสอบการดอ้ยค่า พบวา่ประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนมีมูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 4.3 ลา้นบาท (2560: 29.6 ล้านบาท) ดังนั้นผูบ้ริหารจึงได้พิจารณาตั้ งส ารอง 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในประเทศไทยในบญัชี “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน”  
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 4.3 ลา้นบาท (2560: 29.6 ล้านบาท) 
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13 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 

ณ วนัที่ ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 
1 มกรำคม ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 

2561 (หมายเหต ุ22) 2561 
(พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 1,050 130 - 1,180 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25,422 (3,484) - 21,938 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ 62,200 26,600 - 88,800 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 5,957 787 (871) 5,873 
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป - 60,722 - 60,722 
รวม 94,629 84,755 (871) 178,513 

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 

ณ วนัที่ ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่ 
1 มกรำคม ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 

2560 (หมายเหต ุ22) 2560 
(พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 2,222 (1,172) - 1,050 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,427 1,995 - 25,422 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ 31,280 30,920 - 62,200 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 5,212 760 (15) 5,957 
รวม 62,141 32,503 (15) 94,629 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชซ่ึ้งยงัไม่ไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตัดบัญชีเป็นจ านวนเงิน 24.4 ลา้นบาท (2560: 58.3 ล้านบาท) เน่ืองจากความไม่แน่นอนท่ีจะใช้
ประโยชนท์างภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต 

14 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

2561 2560 2561 2560 
(พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  460,000 240,000 460,000 240,000 
รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 460,000 240,000 460,000 240,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 444,225 647,531 444,225 647,531 
รวมส่วนที่หมุนเวยีน 904,225 887,531 904,225 887,531 

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 540,664 767,497 540,664 767,497 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 540,664 767,497 540,664 767,497 

รวม 1,444,889 1,655,028 1,444,889 1,655,028 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

ครบก าหนดภายในหน่ึงปี 904,225  887,531  904,225  887,531 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 432,439  702,751  432,439  702,751 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี 108,225  64,746  108,225  64,746 
รวม  1,444,889  1,655,028  1,444,889  1,655,028 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 2,982,851  3,292,143  2,982,851  3,292,143 
รวม  2,982,851  3,292,143  2,982,851  3,292,143 
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เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสญัญาเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัท่ีส าคญักบัสถาบนัการเงินดงัน้ี 
 
สถาบันการเงินแห่งที่หน่ึง 
 

    มูลค่าคงเหลือ     
สญัญา  วงเงินสินเช่ือ  ณ วนัท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ก าหนดการ 
เงินกูย้ืม  ท่ีไดรั้บอนุมติั  31 ธนัวาคม 2561  ร้อยละต่อปี  จ่ายช าระคืน 

         
ฉบบัท่ี 1  972.0 ลา้นบาท  290.5 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียตั้งแต่เร่ิม  ทุกเดือน 
   ลงวนัท่ี 4         เบิกเงินกูถึ้งวนัท่ี 31     เป็นระยะเวลา 3 ปี 
   เมษายน 2555         ธนัวาคม 2555 เท่ากบั     เร่ิมช าระงวดแรก 
    และบนัทึก         ร้อยละ 4 ต่อปี และ     เดือนพฤษภาคม 
   ขอ้ตกลงต่อทา้ย         อตัราดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี     2561 
   สญัญากูย้ืมเงิน         1 มกราคม 2556 ถึง   
   ลงวนัท่ี 1         วนัท่ี 31 มีนาคม 2558   
   สิงหาคม 2557         เท่ากบั MLR ลบ   
         ร้อยละ 2.37 ต่อปี   
         หลงัจากนั้น MLR    
         ลบร้อยละ 2.12 ต่อปี   
         
ฉบบัท่ี 2  600.0 ลา้นบาท  53.3 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั  ทุกเดือน 
   ลงวนัท่ี 14         BIBOR ประเภท      เป็นระยะเวลา 7 ปี 
   ตุลาคม 2557         6 เดือนบวกร้อยละ      เร่ิมช าระงวดแรก 
         1.25 ต่อปี     เดือนกรกฎาคม 
           2559 
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เพ่ือเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมดงักล่าว บริษทัตอ้งจ านอง/จ าน าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ของโรงงาน โดยบริษทัไดน้ าสินทรัพยข์องบริษทัไปจดจ านองตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา เพ่ือเป็นหลกัประกนั
หน้ีสินและภาระผกูพนัของบริษทั 
 
ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วน
ทางการเงินและเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น นายตัน ภาสกรนทีและครอบครัวต้องรักษาสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษทัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และผูกู้ต้อ้งไม่ให้เงินกูย้ืมแก่กรรมการหรือบริษทั 
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
 
สถาบันการเงินแห่งที่สอง 

    มูลค่าคงเหลือ     
สญัญา  วงเงินสินเช่ือ  ณ วนัท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ก าหนดการ 
เงินกูย้ืม  ท่ีไดรั้บอนุมติั  31 ธนัวาคม 2561  ร้อยละต่อปี  จ่ายช าระคืน 

         

ฉบบัท่ี 1  1,000.0 ลา้นบาท  100.0 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึง  ทุกเดือน 
   ลงวนัท่ี 12         ปีท่ี 2 เท่ากบั MLR     เป็นระยะเวลา 7 ปี 
   กรกฎาคม 2556         ลบร้อยละ 2.625 ต่อปี     เร่ิมช าระงวดแรก 
    และบนัทึก         หลงัจากนั้นจะเป็น     เดือนมกราคม 
   ขอ้ตกลงต่อทา้ย         MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี     2559 
   สญัญากูย้ืมเงิน         
   ลงวนัท่ี 26         
   สิงหาคม 2557         

 
เพ่ือเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมดงักล่าว บริษทัตอ้งจ านอง/จ าน าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ของโรงงาน โดยบริษทัไดน้ าสินทรัพยข์องบริษทัไปจดจ านองตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา เพ่ือเป็นหลกัประกนั
หน้ีสินและภาระผกูพนัของบริษทั 
 
ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วน
ทางการเงินและเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น นายตัน ภาสกรนทีและครอบครัวต้องรักษาสัดส่วน 
การถือหุน้ในบริษทัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และผูกู้ต้กลงไม่ขายจ าหน่ายจ่ายโอนสินทรัพยข์อง 
ผูกู้เ้กินกวา่ร้อยละ 5 ของสินทรัพยสุ์ทธิ เป็นตน้  
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สถาบันการเงินแห่งที่สาม 
    มูลค่าคงเหลือ     

สญัญา  วงเงินสินเช่ือ  ณ วนัท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  ก าหนดการ 
เงินกูย้ืม  ท่ีไดรั้บอนุมติั  31 ธนัวาคม 2561  ร้อยละต่อปี  จ่ายช าระคืน 

         
ฉบบัท่ี 1  750.0 ลา้นบาท  541.1 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั  ทุกไตรมาส 
   ลงวนัท่ี 20         BIBOR ประเภท      เป็นระยะเวลา 6 ปี 
   ธนัวาคม 2559         6 เดือนบวกร้อยละ      เร่ิมช าระงวดแรก 
         1.25 ต่อปี     เดือนมิถุนายน 
           2561 

 
เพ่ือเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมดงักล่าว บริษทัตอ้งจ านอง/จ าน าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ของโรงงาน โดยบริษทัไดน้ าท่ีดินของบริษทัเขา้ท าสัญญาจ านองท่ีดินเป็นประกนัล าดบัสอง เพ่ือเป็นหลกัประกนั
หน้ีสินบางส่วนในวงเงิน 20 ลา้นบาท 
 
ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืน
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การธ ารงไวซ่ึ้งการด ารงอยู่ของกิจการของผูกู้ ้ตลอดจนสิทธิ เอกสิทธ์ิ และสิทธิทาง   
การตลาด เป็นตน้ 
 
อัตราดอกเบี้ย 
 
อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม /  
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2561  2560 
  (ร้อยละต่อปี) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  2.25 - 2.50  2.25 - 2.98 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  3.00 - 5.00  2.95 - 5.00 

 
วงเงินสินเช่ือที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงิน 918.9 ลา้นบาท (2560: 937.7 ล้านบาท)  
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15 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ        
ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับ        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
   โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 29,363  29,782  29,363  29,782 
รวม 29,363  29,782  29,363  29,782 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ        
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
   โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 3,934  3,797  3,934  3,797 
รวม  3,934  3,797  3,934  3,797 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ก าไรจากการประมาณตามหลกั        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้        
   ในระหวา่งปี (4,353)  (75)  (4,353)  (75) 
ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตาม        
    หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ 4,848  9,201  4,848  9,201 

 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวข้องกลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และความเส่ียงจากอตัราการหมุนเวียน
ของพนกังาน 
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ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ได ้        
   จดัใหมี้กองทุน 29,363  29,782  29,363  29,782 
ภำระผูกพันตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน 29,363  29,782  29,363  29,782 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 29,782  26,060  29,782  26,060 
รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,079  2,989  3,079  2,989 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 855  808  855  808 
 3,934  3,797  3,934  3,797 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ก าไรจากการประมาณตามหลกั        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,353)  (75)  (4,353)  (75) 
 (4,353)  (75)  (4,353)  (75) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 29,363  29,782  29,363  29,782 
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ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์และ        
   ขอ้สมมติทางการเงิน (2,904)  8  (2,904)  8 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,449)  (83)  (1,449)  (83) 
รวม (4,353)  (75)  (4,353)  (75) 

 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน ไดแ้ก่ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 2.80  2.87  2.80  2.87 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 3  6  3  6 

 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็น 12 ปี (2560: 13 ปี) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีอาจเป็นไปได ้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืน  ๆคงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์
เป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
(พันบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,020) 1,103 (1,020) 1,103 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 2,246 (1,957) 2,246 (1,957) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
(พันบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (2,292) 2,685 (2,292) 2,685 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 2,569 (2,245) 2,569 (2,245) 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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16 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2561  2560 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม         
- หุ้นสำมญั 1 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 
         
ทุนที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม         
- หุ้นสำมญั 1 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 

 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 
 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้คือ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการซ้ือหุน้
ของพนกังานและคู่คา้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิโดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุน้ท่ีก าหนดไวแ้ละส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย
และบนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมๆไปกบัรับรู้การเพ่ิมข้ึนของส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 



บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

161

บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

 66 

17 ส ำรอง 
 
ส ารองประกอบดว้ย 
 
การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง  
(“ทุนส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่
ส ารองดงักล่าวจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผลต่าง
การแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 

18 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
ผูบ้ริหารเห็นว่ากลุ่มบริษทัด าเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจเคร่ืองด่ืม ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 
ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์นั้น รายไดจ้ะจ าแนกโดยใชส้ถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ี  1 ประเทศไทย 
ส่วนงานท่ี  2 อ่ืนๆ 
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รายละเอียดรายไดจ้ากบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2561 2560 2561 2560 

(พันบาท) 
ประเทศไทย 3,510,795 4,154,373 3,321,067 4,288,737 
อ่ืนๆ 1,693,193 1,533,138 1,693,193 1,533,138 
รวม 5,203,988 5,687,511 5,014,260 5,821,875 

ลกูค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นจ านวนเงินประมาณ 3,283.1 ลา้นบาท และ 
3,079.2 ลา้นบาท ส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ (2560: 3,809.2 ล้านบาท และ 
3,320.9 ล้านบาท ส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 

19 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
หมายเหตุ 2561  2560 2561 2560 

(พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  203,934 196,678 203,934 196,678 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 15 3,934 3,797 3,934 3,797 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 4,278 4,317 4,278 4,317 
อ่ืนๆ 21,295 22,709 21,295 22,709 
รวม 233,441 227,501 233,441 227,501 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราระหวา่งร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 
5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตาม
ขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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20 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
หมายเหตุ 2561  2560 2561 2560 

(พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขาย  
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 55,191 (144,492) (96,624) 7,326 
ตน้ทุนวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 2,730,513 3,213,882 2,734,553 3,197,631 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 560,585 511,788 560,585 511,788 
ค่าภาษีสรรพสามิต 411,182 131,663 411,182 131,663 
ค่าสาธารณูปโภค 239,762 230,543 239,762 230,543 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 138,314 132,676 138,314 132,676 
ค่าขนส่งและค่าเดินทาง 22,807 33,008 22,807 33,008 
อ่ืนๆ 272,895 225,586 272,895 225,586 
รวม 4,431,249 4,334,654 4,283,474 4,470,221 

รวมอยู่ในต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 488,489 671,829 474,269 580,980 
ค่าแรกเขา้และค่าบริการอ่ืน 11,789 18,144 11,836 12,956 
ค่าขนส่งและค่าเดินทาง 12,952 18,049 12,659 17,847 
ค่าใชจ่้ายในการส่งออก 1,398 3,380 1,398 3,380 
รวม 514,628 711,402 500,162 615,163 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
         
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 9, 12 4,310  29,602  137,310  184,202 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  94,273  94,018  94,273  94,018 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  9,011  11,406  9,011  11,406 
ค่าเช่า  6,140  5,981  6,140  5,981 
อ่ืนๆ  25,547  33,488  24,517  32,531 
รวม  139,281  174,495  271,251  328,138 

 
21 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย         
สถาบนัการเงิน  58,593  72,408  58,593  72,408 
รวมดอกเบีย้จ่ำย  58,593  72,408  58,593  72,408 
ค่าธรรมเนียมและอ่ืนๆ  854  808  854  808 
รวม  59,447  73,216  59,447  73,216 
หัก จ านวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของ         

  สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข         
  - ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน         
     ของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 11 -  (8,868)  -  (8,868) 

สุทธิ  59,447  64,348  59,447  64,348 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
         
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 9, 12 4,310  29,602  137,310  184,202 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  94,273  94,018  94,273  94,018 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  9,011  11,406  9,011  11,406 
ค่าเช่า  6,140  5,981  6,140  5,981 
อ่ืนๆ  25,547  33,488  24,517  32,531 
รวม  139,281  174,495  271,251  328,138 

 
21 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย         
สถาบนัการเงิน  58,593  72,408  58,593  72,408 
รวมดอกเบีย้จ่ำย  58,593  72,408  58,593  72,408 
ค่าธรรมเนียมและอ่ืนๆ  854  808  854  808 
รวม  59,447  73,216  59,447  73,216 
หัก จ านวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของ         

  สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข         
  - ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน         
     ของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 11 -  (8,868)  -  (8,868) 

สุทธิ  59,447  64,348  59,447  64,348 
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22 ภำษเีงนิได้ 
 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ภำษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  -  7,191  -  7,191 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป  2,573  -  2,573  - 
  2,573  7,191  2,573  7,191 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (84,755)  (32,503)  (84,755)  (32,503) 
 13 (84,755)  (32,503)  (84,755)  (32,503) 
รวม  (82,182)  (25,312)  (82,182)  (25,312) 

 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกั         
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 13 871  15  871  15 
รวม  871  15  871  15 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   (38,341)    289,782 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (7,668)  20  57,956 
ส่วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนในการร่วมคา้   (4,609)    (2,051) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (43,967)    (73,569) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   (4,162)    11,241 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (29,232)    (30,552) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น        
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   4,883    11,663 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   2,573    - 
รวม (214)  (82,182)  (9)  (25,312) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   (79,028)    379,902 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (15,806)  20  75,980 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (43,967)    (73,569) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   4,250    2,829 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (29,232)    (30,552) 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   2,573    - 
รวม (104)  (82,182)  (7)  (25,312) 
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23 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัการผลิตน ้ าพืช ผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึก  
ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
(ก) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
(ข) ไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

(ค) ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข) 

 
(ง) ไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีอากรขาเขา้ท่ีตอ้งจ่ายช าระส าหรับวตัถุดิบ และวสัดุจ าเป็นท่ีตอ้งใช้ในการผลิต 

เพ่ือการส่งออก เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีน าเขา้คร้ังแรก 
 

(จ) ไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีอากรขาเขา้ท่ีตอ้งจ่ายช าระส าหรับสินคา้ท่ีน าเขา้มาเพ่ือส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 
1 ปี นบัแต่วนัท่ีน าเขา้คร้ังแรก และ 

 
(ฉ) ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ไปรวมค านวณเป็นรายได้เพ่ือการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน 

 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
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24 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั         
   ของบริษทั (ขั้นพื้นฐำน) 43,841  315,094  3,154  405,214 
        

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว        
   (ขั้นพื้นฐำน) 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 
        

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.03  0.24  0.00  0.31 
 

25 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัการจดัสรร
ก าไรเป็นเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 195 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว
ไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
 

26 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกตราสาร
อนุพนัธ์เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
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การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจดัการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อีกทั้งยงัก ากบัดูแล
ระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย 
ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้าน 
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14) กลุ่มบริษทัไดจ้ดัการความเส่ียงดงักล่าวโดย
พิจารณาสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามความเหมาะสมของ
สภาพตลาด 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระ   
มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
    หลงัจาก 1 ปี     
 อตัราดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ปี 2561         
หมุนเวยีน         
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ราคาตลาด 460,000  -  -  460,000 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR ลบร้อยละ        
      ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2 และ MLR         
 ลบร้อยละ 2.12         
 และ BIBOR        
 ประเภท 6 เดือน        
 บวกร้อยละ 1.25 444,225  -  -  444,225 
ไม่หมุนเวยีน         
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR ลบร้อยละ        
 2 และ MLR         
 ลบร้อยละ 2.12         
 และ BIBOR        
 ประเภท 6 เดือน        
 บวกร้อยละ 1.25 -  432,439  108,225  540,664 
รวม  904,225  432,439  108,225  1,444,889 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร�ยง�นประจำ�ปี 2561

172

บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

 77 

  งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
    หลงัจาก 1 ปี     
 อตัราดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ปี 2560         
หมุนเวยีน         
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ราคาตลาด 240,000  -  -  240,000 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR ลบร้อยละ        
      ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2 และ MLR         
 ลบร้อยละ 2.12         
 และ BIBOR        
 ประเภท 6 เดือน        
 บวกร้อยละ 1.25 647,531  -  -  647,531 
ไม่หมุนเวยีน         
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR ลบร้อยละ        
 2 และ MLR         
 ลบร้อยละ 2.12         
 และ BIBOR        
 ประเภท 6 เดือน        
 บวกร้อยละ 1.25 -  702,751  64,746  767,497 
รวม  887,531  702,751  64,746  1,655,028 

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทไม่มีความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศท่ีเป็น
สาระส าคญั 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา        
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,141)  (17,251)  (17,141)  (17,251) 
เจา้หน้ีการคา้ -  (13,382)  -  (13,382) 
 (17,141)  (30,633)  (17,141)  (30,633) 
เงินเยน        
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (161)  (159)  (161)  (159) 
 (161)  (159)  (161)  (159) 
เงินยโูร        
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (53,115)  (55,815)  (53,115)  (55,815) 
 (53,115)  (55,815)  (53,115)  (55,815) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ        
    ที่มคีวำมเส่ียง (70,417)  (86,607)  (70,417)  (86,607) 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือคือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ          
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามี           
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27 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 20,601  233,170  20,601  233,170 
รวม 20,601  233,170  20,601  233,170 

 
 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 
           
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 13,724  14,708  13,724  14,708 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 20,667  26,690  20,667  26,690 
รวม 34,391  41,398  34,391  41,398 

 
กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง ซ่ึงครอบคลุมการเช่าอาคารส านักงานพร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวกและอ่ืนๆ โดยมีระยะเวลา 2 ปี ถึง 4 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหวา่งปี 2562 ถึง 2565 
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ภาระผกูพนัอื่นๆ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 55,258  58,066  55,258  58,066 
ค าสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 54,972  405,434  54,972  405,434 
รวม 110,230  463,500  110,230  463,500 

 
หนังสือค ้าประกนั 
 
บริษทัมีภาระผูกพนัจากการท่ีสถาบันการเงินแห่งหน่ึงออกหนังสือค ้ าประกันบริษทัต่อรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงเป็น 
จ านวนเงิน 17.9 ลา้นบาท (2560: 6.8 ล้านบาท) 
 
สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีส าคญักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
สัญญาซื้อขายวัตถดิุบส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ 
 
บริษทัมีสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภณัฑ์กบับริษทัในประเทศหลายแห่ง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา 
บริษทัตกลงท่ีจะซ้ือวตัถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภณัฑต์ามปริมาณท่ีบริษทัก าหนดในแต่ละคร้ังและตามราคาท่ีระบุไว้
ในสญัญา สญัญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชถึ้งวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และสามารถต่ออายสุญัญาไดเ้ม่ือส้ินสุดสญัญา 
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28 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
28.1  เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2562 บริษทัไดรั้บจดหมายจากการร่วมคา้เรียกใหช้ าระเงินทุนจดัตั้งบริษทัเพ่ิมอีกเป็น

จ านวนเงิน 45,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 104.4 ลา้นบาท) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียน บริษทัไดจ่้ายช าระเงินทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2562  และการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียน
เพ่ิมทุนกบั Indonesia Investment Coordinating Board แลว้เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2562 

 
28.2  เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผล

ประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 65 ลา้นบาท มีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 21 
พฤษภาคม 2562 อยา่งไรกต็าม เงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัคร้ังสุดทา้ยจากผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 
29 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มผีล

บังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7* 

การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

2563 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลกูค้า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้
รายได ้ทั้งจ านวนเงินและช่วงเวลาท่ีรับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุม
สินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 
 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบเบ้ืองตน้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัในงวดแรกท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ข้อก าหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 
การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียง  
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  

 



รายงานประจำาปี 2561

180



บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

181




