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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�ธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี

พันธกิจ
ต่อลูกค้า

ต่อผู้ถือหุ้น

ต่อสังคม

ต่อพนักงาน

พัฒนาเครื่องดื่มคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพ นำ�เสนอผ่านรูปแบบทัน
สมัยเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

ใช้นวัตกรรมสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ มองหา
โอกาสในการพัฒนาช่องทางการจัดจำ�หน่ายใหม่ๆ และต่อยอดสู่
การสร้างผลประกอบการสูงสุด

สร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มคี วามมืออาชีพ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร

ค่านิยมองค์กร
ยืดหยุ่น/รวดเร็ว
/ท้าทาย
Flexibility

ยึดมั่นในจริยธรรม
Integrity

ทำ�งานเป็นทีม
Teamwork &
Cooperation

มุ่งมั่นสู่ความสำ�เร็จ
Achievement
Orientation
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มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
Initiative &
Innovation

เหตุการณ์สำ�คัญประจำ�ปี 2562

• บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) หรือ “ICHI” ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับ
“ดีเลิศ” จากโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย (CGR) ประจำ�ปี 2562
(3ปีซ้อน) ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในปี 2562 ได้รบั คะแนนเต็ม 100 (2ปีซอ้ น) จากโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ (AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน
และสำ�นักงาน ก.ล.ต. นับเป็นความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึง
ความร่วมมือของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรเป็นอย่างดี
ในการมุ่งมั่นพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำ�เนินธุรกิจ
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
• บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
หรือชื่อย่อหลักทรัพย์ “ ICHI ”ได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของ อิชิตัน กรุ๊ป ที่ดำ�เนิน
ธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โดยมี คุณกุลเวช
เจนวัฒนวิทย์ ตำ�แหน่ง กรรมการ และ เลขานุการ
โครงการ CAC และ กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ IOD มอบประกาศนียบัตรแก่ผผู้ า่ นกระบวนการ
รับรอง จำ�นวนทั้งสิ้น 68 บริษัท ในงานสัมมนาประจำ�ปี (National Collective Action
Coalition Conference) ครัง้ ที่ 10 ในหัวข้อ “Innovations in the Fight against Corruption”
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท
ในงาน นายธนพันธุ์ คงนันทะ ตำ�แหน่ง กรรมการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นตัวแทนของ อิชิตัน กรุ๊ปเข้ารับใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้
• นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ (ที่ 2 จากขวา)
กรรมการบริหาร บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป
จำ�กัด (มหาชน) หรือ ICHI รับโล่แสดง
ความยิ น ดี จ ากคุ ณ ปกรณ์ มาลากุ ล
ณ อยุธยา (กลาง) ประธานคณะทำ�งานเพือ่
การลงทุนอย่างยัง่ ยืตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในโอกาสทีอ่ ชิ ติ นั ได้รบั การคัด
เลือกให้เป็นหนึง่ ในบริษทั ทีม่ ชี อื่ อยู่ใน “หุน้
ยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำ�ปี 2562 ในกลุม่ บริษทั จด
ทะเบียนใน SET ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 3,000 - 10,000 ล้านบาท ในงาน
“SET Awards 2019” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก สอดรับ
กั บ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยหลั ก ปรั ช ญาการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยคำ � นึ ง ถึ ง
สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance )
• “ICHI” สุดยอด รับ
รางวั ล Sustainability
Disclosure Acknowledgement
ปี 2562 คุณอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
(ขวา) รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบั ญ ชี แ ละการเงิ น
บริ ษัท อิ ชิตัน กรุ๊ป จำ � กั ด
(มหาชน) รับมอบรางวัลการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ความยั่ง ยื น
ประจำ � ปี 2562 ประเภท
Sustainability Disclosure Acknowledgement (รางวัลกิตติกรรมประกาศ) จาก
คุณวรณัฐ เพียรธรรม (ซ้าย) ผู้อำ�นวยการสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งจัดโดยสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ โดยรางวัลดังกล่าว
พิจารณาจากข้อมูลความยัง่ ยืนทีเ่ ผยแพร่ตอ่ สาธารณะ ทัง้ การดำ�เนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
(Environment) สังคม (Social) และ บรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ณ สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• อิชิตัน กรุ๊ป จับมือกับ Qualy ผลิตภัณฑ์
ของตกแต่ ง บ้ า นที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ ธรรมชาติ เปิ ด ตั ว
โครงการ Ichitan Green Factory Zero Waste นำ�
ขวดพลาสติ ก ที่ ชำ � รุ ด และไม่ ผ่ า นมาตรฐานจาก
กระบวนการผลิตในโรงงานเข้าสูก่ ระบวนการ Upcycle
เปลี่ยนขยะพสาสติกเป็นของตกแต่งบ้านดีไซน์เก๋ และ
ลดภาระการย่อยสลายของธรรมชาติ ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้กว่า 10 ตัน เท่ากับ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 52,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่ง
อาจเปรียบได้กับการปลูกป่าถึง 30 ไร่ หรือปลูกต้นสักได้ถึง 3,000 ต้น ภายใต้แนวคิดใน
การดำ�เนินธุรกิจเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน สอดคล้องกับทีโ่ รงงาน อิชติ นั กรีน แฟคทอ
รี่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อลด ทดแทน บำ�บัด และนำ�พลังงานกลับมาใช้ ใหม่ จนได้รับการรับรอง
Green Industrial ระดับที่ 4 เป็นโรงงานสีเขียวครบวงจร ที่ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมใช้พลังงานอย่างคุม้
ค่า โดยมีเป้าหมายที่จะลดขยะจากกระบวนการ
ผลิตให้เป็นศูนย์ และเพิ่มคุณค่าขยะพลาสติกให้
เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ต่อไป
• อิชติ นั กรุป๊ และ การีนา ออนไลน์ ผู้ ให้
บริการเกมออนไลน์และแพลตฟอร์มการสื่อสาร
ชัน้ นำ� ส่ง Rare Item ร่วมในแคมเปญ Ichitan X Free Fire
นับเป็นก้าวแรกของอิชติ นั ในการร่วมสนับสนุนวงการอีสปอร์ตอย่างเต็มตัว โดยนำ�เสนอ
อิชติ นั กรีนที รสน้�ำ ผึง้ ผสมมะนาว Free Fire Edition พร้อมรหัสใต้ฝาขวดให้ผซู้ อ้ื นำ�ไปใช้เล่น
เกม เพือ่ ลุน้ แลกตัวละครพิเศษ ทีช่ ว่ ยเพิม่ พลังในการต่อสูจ้ โู่ จม ฮีโร่คนใหม่ “ชิมาดะ ฮายาโตะ”
แห่งตำ�นานซามูไรคนสุดท้าย ให้ผเู้ ล่นได้สวมวิญญาณนักรบเพือ่ ต่อสู้ในเกมได้เร้าใจยิง่ ขึน้ โด
ยอิชติ นั มองว่าการเล่นเกมเป็นการฝึกทักษะทีส่ �ำ คัญของเด็กรุน่ ใหม่ โดยเฉพาะการวิเคราะห์
สถานการณ์ วางแผนกลยุทธ์ การอ่านใจคูต่ อ่ สู้ การก้าวไปให้ถงึ เป้าหมาย และการทำ�งาน
เป็นทีม ซึง่ ทัง้ หมดเป็นทักษะทีค่ นรุน่ ใหม่วยั ทำ�งานทุกคนต้องมีในปัจจุบนั
• จังหวัดชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
จับมือ อิชติ นั น�ำเข้าใบชา100% จาก
“ไร่คาวาเนะ ของตระกูโอฮาชิ” ที่มี
ประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่า 400 ปี
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการผลิต “โฮจิฉะ”
ชาเขี ย วคั่ ว ยอดนิ ย มที่ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับและการันตีด้วยรางวัลชา
คุณภาพหลายรายการในประเทศ
ญีป่ นุ่ เอาใจคอชาเขียวพรีเมีย่ ม น�ำ
เสนอ “ชิซโึ อกะ โฮจิฉะ” ชาเขียวคัว่ ร้อน
ตามกรรมวิธดี งั้ เดิมจนมีสนี ำ�้ ตาลทอง กลิน่ หอมกรุน่ นุม่ ลึก แต่ให้รสชาตินมุ่ ละมุน รสหวาน
โดยปราศจากน�ำ้ ตาล ปริมาณคาเฟอีนต�ำ่ แต่ยงั คงคาเทชินซึง่ เป็นองค์ประกอบในสารต้าน
อนุมูลอิสระเพือ่ สุขภาพไว้อย่างครบถ้วน จึงสามารถดืม่ ได้ทงั้ เด็กและผู้ใหญ่ และคนญีป่ นุ่ มัก
ดื่มแทนน�้ำเปล่า ชาจากจังหวัดชิซึโอกะ ได้ชื่อว่าเป็นชาที่ดีที่สุดจากแหล่งก�ำเนิดที่ดีที่สุด
เนือ่ งจากเป็นแหล่งผลิตชาอันดับหนึง่ ในญีป่ นุ่ เพราะมีภมู อิ ากาศเอือ้ อ�ำนวยต่อการปลูกชา
คุณภาพสูง มีแหล่งน�ำ้ ในการเกษตรทีไ่ ด้จากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจจิ งึ อุดมไปด้วย
แร่ธาตุ และยังเป็นเครือ่ งดืม่ ชนิดแรกและชนิดเดียวทีไ่ ด้รบั ตราสัญลักษณ์ประจ�ำเมือง (Fujipi)
และการรับรองเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการจากสมาคมเพือ่ การส่งออกชา จังหวัดชิซโึ อกะ
ประเทศญีป่ นุ่
• “ICHI” หรือ บมจ. อิชติ นั กรุป๊ โชว์
ผลงานผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2562
โดดเด่นตามเป้า ท�ำก�ำไรสุทธิได้ 136.8 ล้านบาท
โต 550% จากงวดเดียวกันของปีกอ่ นซึง่ ขาดทุน
(30.4) ล้านบาท ความส�ำเร็จในครัง้ นี้ เป็นไปตาม
กลยุทธ์ทวี่ างไว้ ทัง้ ในด้านการบริหารผลิตภัณฑ์
การวางแผนกิจกรรมการตลาดเพือ่ เข้าถึงกลุม่ เป้า
หมายใหม่ๆ ของสินค้าแต่ละผลิตภัณฑ์ ตามด้วยกลยุทธ์การเข้าถึงร้านค้าปลีกรายย่อย
ทัว่ ประเทศ ผ่านแคมเปญ “อิชติ นั ยกลัง ลุน้ เบนซ์ รวยทอง” เพือ่ กระตุน้ ตลาดดัง้ เดิม
( Traditional Trade) และมีการขยายตัวแทนจ�ำหน่ายจาก DKSH เพิม่ ส่งผลให้อชิ ติ นั มีการก
ระจายสินค้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และมีสว่ นแบ่งการตลาดเพิม่ ขึน้ นอกจากนีจ้ ากผลงาน
ของชาเขียวพร้อมดืม่ ชิซโึ อกะ โฮจิฉะ ชาเขียวคัว่ พรีเมีย่ ม น�ำเข้าใบชา 100% จากประเทศญีป่ นุ่
สร้างคุณค่าและประสบการณ์ใหม่ของตลาดชาเขียวพรีเมีย่ มในประเทศไทย จนได้รบั การตอบรับ
ขึน้ เป็นเบอร์ 1 ในกลุม่ ชาเขียวระดับพรีเมีย่ ม ตอกยำ�้ ความส�ำเร็จจากการขยายไลน์สนิ ค้า
เพือ่ ตอบรับเทรนด์สขุ ภาพ
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
รายละเอียด
(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

รายได้รวม

5,347.7

5,216.2

5,719.0

ค่าใช้จ่ายรวม

4,956.4

5,144.6

5,284.9

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

407.5

43.8

315.1

สินทรัพย์รวม

7,686.9

8,176.8

8,626.3

หนี้สินรวม

1,466.6

2,291.3

2,570.1

ส่วนของผู้ถือหุ้น

6,220.4

5,885.5

6,056.2

จำ�นวนหุ้นชำ�ระแล้ว ณ สิ้นสุดปี

1,300.0

1,300.0

1,300.0

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

0.31

0.03

0.24

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

4.8

4.5

4.7

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี(บาท)

455.0

65.0

195.0

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ(ร้อยละ)

111.7

166.7

61.9

งบกำ�ไรขาดทุนขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงฐานะการเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย:ร้อยละ)
18.2

อัตราการทำ�กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย
ภาษีค่าเสื่อมราคา (EBITDA)

7.6

อัตราการทำ�กำ�ไรสุทธิ

6.7

อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

5.0

อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA)
อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.2

รายงานประจำ�ปี 2562

15.4

0.8

5.5

0.7

5.3

0.5

3.6

0.4

ปี 2562
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11.4

0.4

ปี 2561

ปี 2560

สารจากประธานกรรมการบริษัท
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
ปี 2562 บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) มีการ
พัฒนากลยุทธ์ธรุ กิจเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน ทัง้ ในด้านการพัฒนา
สินค้าใหม่คณ
ุ ภาพดี มีความแตกต่าง และตอบโจทย์ผบ้ ู ริโภคกลุม่ เป้าหมาย
การขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายภายในประเทศ และต่างประเทศให้ได้
มากขึน้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร การบริหารต้นทุน
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการออกกิจกรรมการตลาดทีม่ ี
ความแตกต่างเพือ่ สร้าง การรับรูเ้ ข้าถึงทุกกลุม่ เป้าหมาย เช่น แคมเปญ
“อิชิตัน ยกลัง ลุ้นรถ รวยทอง” และ แคมเปญเกม Free Fire
“ อิ ชิ ตั น X F r e e F i r e ร หั ส ล ่ า ฮ า ย า โ ต ะ ” เ ป ็ น ต ้ น
ซึง่ ประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี
กลยุทธ์ดงั กล่าวส่งให้ผลการด�ำเนินงานในปี 2562 มีรายได้รวม
5,347.7 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 407.5 ล้านบาท ซึง่ เติบโตขึน้ จากปี 2561
ร้อยละ 829.4 พร้อมกันนีก้ ารปรับกลยุทธ์เพือ่ ขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ภายในประเทศให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้สดั ส่วนภายในประเทศ
เติบโตขึน้ กว่าร้อยละ 9.8 ของรายได้รวมในปีทผี่ า่ นมา โดยสินค้ากลุม่
ชาเขียวพร้อมดืม่ ยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ และสินค้ากลุม่
“เย็นเย็น”ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ในสัดส่วนร้อยละ 66.32
ในกลุม่ สินค้าเครือ่ งดืม่ ชาสมุนไพรภายในประเทศ ส�ำหรับบริษทั ร่วม
ในปี 2562 “อิชติ นั อินโดนีเซีย” ได้ผลตอบรับทีด่ ขี นึ้ โดยสินค้าทีม่ อี ตั รา
การเติบโตสูงยังคงเป็นรสชาติ “Thai Milk Tea: ชานมไทย” และในปีเดียวกันนี้
ได้เปิดตัวสินค้าใหมสูต่ ลาดอินโดนีเซีย คือรสชาติ Thai Milk Coffee :
กาแฟนมไทย” ส่วนธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) บริษัทฯ ได้มีการเริ่ม
ด�ำเนินการผลิตให้ลูกค้าบางรายแล้ว ส่วนสินค้ากลุ่ม “ชิซึโอกะ :
Shizuoka” ของบริษัทฯครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ที่
ร้อยละ 31.10 ในกลุม่ ตลาดชาพรีเมีย่ ม โดยมีทงั้ หมด 3 รสชาติ คือ รสต้นต�ำรบั
(ไม่มนี ำ�้ ตาล) รสหวานน้อย (Mildly Sweet) และ รสโฮจิฉะ(Hojicha)
ซึง่ สินค้ากลุม่ นีม้ จี ดุ เด่นในการใช้ ใบชาน�ำเข้า100% จากเมืองชิซโึ อกะ
ประเทศญีป่ นุ่ คัดเลือกเฉพาะใบชาต้นฤดูกาล (First Flush) และพัฒนา
สูตรโดยเซนเซ ซาโตรุ ฟูจโิ มโต ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งชา (Tea Master)
คนส�ำคัญของเมืองชิซึโอกะ
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน
โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี โดยคณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความ
ส�ำคัญการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานความ
ยัง่ ยืนทีค่ �ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้รบั ผลการ
ประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย (CGR) อยูใ่ นเกณฑ์
“ดีเลิศ” 3 ปีซอ้ น ซึง่ เป็นเกณฑ์สงู สุด จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) และได้รบั ผลการประเมินโครงการ AGM
“100 คะแนนเต็ม” 2 ปีซอ้ น จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 (AGM) และในปี 2562 ได้รบั การรับรองเป็น

สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption: CAC) และนับเป็นความภาคภูมใิ จอย่างยิง่ ทีเ่ ป็นปีแรกทีบ่ ริษทั ฯ
ได้รบั คัดเลือกจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น 1 ใน 98 บริษทั
ทีไ่ ด้รบั คัดเลือก “รายชือ่ หุน้ ยัง่ ยืน” ประจ�ำ ปี 2562 หรือ Thailand
Sustainability Investment (SET THSI Index) และรางวัลการเปิดเผยข้อมูล
ความยั่งยืนประจ�ำปี 2562 ประเภท Sustainability Disclosure
Acknowledgement (รางวัลกิตติกรรมประกาศ) จากสถาบันไทยพัฒน์
ซึง่ มอบให้แก่บริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารเปิดเผยและมีการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และ การด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG)
ผมในนามของ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
ร่วมสร้างความส�ำเร็จ และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในแนวทางการ
พัฒนาของบริษัทฯ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระดับสากลของ “ อิชิตัน กรุ๊ป” ต่อไป

นาย ตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
31 ธันวาคม 2562
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คณะกรรมการบริษัท

นายตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง

8

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล

นางสาวอารยา พานิชายุนนท์

นางสาวจินดา สงรอด

กรรมการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2562

รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน/กรรมการธรรมาภิบาล

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ นายธิติ จิรนนท์กาล

นายธนพันธุ์ คงนันทะ

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นาง อิง ภาสกรนที

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัท

นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน/
กรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

นายตัน ภาสกรนที

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้อำ�นวยการ

นาง อิง ภาสกรนที

กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำ�นวยการ

นายปรีชา อัจฉรานนท์ นายธนพันธุ์ คงนันทะ นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร/รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

นายสุมล โฮ้บ�ำ เพ็ญ
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

กรรมการบริหาร/รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานโรงงาน

นายธิติ จิรนนท์กาล
กรรมการบริหาร

นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
กรรมการบริหาร/รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

นางสาววิมลวรรณ แซ่เล้า
รองผู้อำ�นวยการส่วนบัญชี (สมุห์บัญชี)
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
นาย ตัน ภาสกรนที

นาง อิง ภาสกรนที

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) :27.74
คุณวุฒิการศึกษา :
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
		 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยลำ�ปาง		
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ
		 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ประวัติการฝึกอบรม :
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
		 1) DAP รุ่นที่ 12/2004
		 2) FBG รุ่นที่ 6/2016
- สถาบันอื่น : ไม่มี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) :4.62
คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 			
		 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการฝึกอบรม :
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
		 1) DAP รุ่น 12/2004
2) DCP รุ่น 44/2004
3) FBG รุ่น 6/2016
- ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย : หลั ก สู ต รอบรม
		 ด้ า นการบริ ห ารความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเพื่ อ การ
		 พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ปี 2560 (หลั ก สู ต ร P01 และ
		 S01-S06)
		 *** รายละเอียดปรากฏใน “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร” ***
- สถาบันอื่น : ไม่มี

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้อำ�นวยการ
อายุ (ปี) : 60

รองประธานกรรมการบริษทั /ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน/กรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
อายุ (ปี) :49

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2542-2553 กรรมการ/
บมจ. โออิชิ กรุป๊
กรรมการผูจ้ ดั การ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำ�กัด : มี
1) ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เสือติดปีกครับ จำ�กัด
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2542-2553 กรรมการ/
บมจ. โออิชิ กรุป๊
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :
คู่สมรส / นางอิง ภาสกรนที

		

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำ�กัด : มี
ในปี 2561-ปัจจุบนั มีการดำ�รงตำ�แหน่งทัง้ หมด 8 บริษทั โดย
เป็น 2 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
1) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภาสกรนที จำ�กัด
2) ปัจจุบันกรรมการ บริษัท ทีวัน บิวดิ้ง จำ�กัด
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น: ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท: 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :
คู่สมรส / นายตัน ภาสกรนที
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นาย ธิติ จิรนนท์กาล

นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 13 สิงหาคม 2557
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : 2.69
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาตรี สือ่ มวลชน สาขาวารสารและสิง่ ตีพมิ พ์
			มหาวิทยาลัยซื่อซิง
ประวัติการฝึกอบรม :
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
		 1) DAP รุ่นที่ 12/2004
		 2) FBG รุ่นที่ 6/2016
- สถาบันอื่น : ไม่มี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.45
คุณวุฒิการศึกษา :
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจเกษตร
		 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ
		 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการฝึกอบรม :
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
		 1) DAP รุ่นที่ 106/2013
		 2) RCL รุ่นที่ 5/2016
		 3) BMT รุ่นที่ 4/2017
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หลักสูตรอบรม
ด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 :
หลักสูตร P01: CSR for Corporate Sustainability

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
อายุ (ปี) :58

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2537 - 2554 กรรมการ/ ที่ปรึกษาโรงงาน บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำ�กัด : มี
1)		ปัจจุบัน กรรมการ
			บริษัท เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซัลแท้นท์ จำ�กัด
2)		ปัจจุบัน กรรมการ
			บริษัท แทงค์กิ้ว เซอร์วิส จำ�กัด
3)		ปัจจุบัน กรรมการ
			บริษัท คิว ซัน เทรดดิ้ง จำ�กัด
4) ปัจจุบัน กรรมการ
			บริษัท ยูนิคอร์น ไบโอเทค จำ�กัด
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท: 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

กรรมการบริษทั /กรรมการบริหารความเสีย่ ง/กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
อายุ (ปี) :46

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
ปี 2551 - 2553 ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม/
		
รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจ เครือ่ งดืม่
			
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ปี 2550 - 2551 ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด ธุรกิจ เครือ่ งดืม่
			
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ปี 2547 - 2549 ผูจ้ ดั การ ฝ่ายการตลาดพาณิชย์ บมจ. โออิชิ กรุป๊
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำ�กัด : ไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท: 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี
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นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.56
คุณวุฒิการศึกษา :
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุลชีววิทยา
		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม :
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
		 1) DAP รุ่นที่ 106/2013
		 2) RCL รุ่นที่ 5/2016
- ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย : หลั ก สู ต รอบรม
		 ด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ
		 พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ปี 2560 (หลั ก สู ต ร P01 และ
		 S01-S06)

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา :
- การศึกษาบัณฑิต มัธยมการศึกษา
		 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ประวัติการฝึกอบรม :
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
		 1) DAP รุ่น 106/2013
		 2) AACP รุ่น 16/2014
		 3) RNG รุ่น 8/2016
		 4) ELP รุ่นที่ 9/2017
- สถาบันอื่น : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์
			
หลั ก สู ต ร Audit Committee Seminar
			
Get Ready for Year End

กรรมการบริษทั /กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน
อายุ (ปี) : 54

***รายละเอียดปรากฏใน “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร”***

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ (ปี) : 69

- สถาบันอื่น : ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2547-2554 ผู้จัดการทั่วไป บมจ. โออิชิ เทรดดิ้ง

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2550 - 2555 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการ
		
กองทัพอากาศ จำ�กัด

2541-2547 ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท โฟร์โมสต์แลนด์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

2548 - 2549 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ
		
ประจำ�ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

2540-2541 ผูจ้ ดั การโครงการ บริษทั แดรี่ พลัส จำ�กัด

2545 - 2548 รองเจ้ากรมสวัสดิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

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

2543 - 2545 เสนาธิการกรมสวัสดิการ		กรมสวัสดิการทหารอากาศ
2537 - 2540 ผูอ้ �ำ นวยการกองการร้านค้า กรมสวัสดิการทหารอากาศ

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำ�กัด : ไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำ�กัด : ไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

นาย ประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล

นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา:
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม :
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
		 1) DAP รุ่น 106/2013
		 2) AACP รุ่น 16/2014
		 3) RNG รุ่น 8/2016
		 4) ELP รุ่นที่ 9/2017
- สถาบันอื่น : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์:
				
หลักสูตร Audit Committee Seminar
				
Get Ready for Year End

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา:
- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการฝึกอบรม :
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
		 1) DAP รุ่นที่ 27/2004
		 2) AACP รุ่นที่ 17/2014
		 3) RNG รุ่นที่ 8/2016
		 4) ELP รุ่นที่ 9/2017
- สถาบันอื่น : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์
		 : หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready
		 for Year End

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2552 - 2557รองกรรมการผู้จัดการ
			 บริษทั ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2558กรรมการบริษทั บริหารสินทรัพย์ เอเซีย จำ�กัด

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ (ปี) : 64

2550 - 2552 ท ี่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
บริษัท โรงงานสยามบอลล์สปอร์ต จำ�กัด
2545 - 2549กรรมการบริหารและที่ปรึกษา
บริษัท สยามยูนิโซล จำ�กัด
2544 - 2545กรรมการบริหารและที่ปรึกษา
		
บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
2542 - 2543กรรมการผู้จัดการบริษัท เค เอ็มโฟม จำ�กัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำ�กัด : ไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท: 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล
อายุ (ปี):60

2558 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น จำ�กัด
2553 - 2558กรรมการบริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
2553 - 2556กรรมการบริษทั บริหารสินทรัพย์ เอแคป จำ�กัด
2553 - 2558กรรมการบริษทั แคปปิตอล โอเค จำ�กัด
2549 - 2558กรรมการบริษทั เอแคป คอนซัลติง้ จำ�กัด
2546 - 2558กรรมการ บริษทั เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
2546 - 2558กรรมการบริษัท เอแคป คอร์ปอเรท
เซอร์วิสเซส จำ�กัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำ�กัด : มี
1) ปัจจุบัน กรรมการ
			บริษัท โกลบอล วัน แคปปิตอล จำ�กัด
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี
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นางสาว อารยา พานิชายุนนท์

กรรมการบริษัท/ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
อายุ (ปี):44

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.07
คุณวุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 			
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการฝึกอบรม :
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
		 1) DAP รุ่นที่ 106/2013
		 2) RCL รุ่นที่ 5/2016
		 3) BMT รุ่นที่ 4/2017
- สถาบันอื่น : ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
ปี 2554 - 2556 กรรมการ บริษทั ไอแอมกรีนที จำ�กัด
ปี 2542 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
		
บริษัท เวดดิ้งบิสซิเนสคอนซัลแท้นท์ จำ�กัด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำ�กัด : มี
1) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลพบุรีอินน์ พลาซ่า จำ�กัด
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท : 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี
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นาย ปรีชา อัจฉรานนท์
กรรมการบริหาร
อายุ (ปี) :57

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) :0.04
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม :
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
		 1) DAP รุ่นที่ 106/2013
- สถาบันอื่น : ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2554-2561 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
2556-2557กรรมการบมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
2545-2554 ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำ�กัด : ไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท: ปี 2556- ปี2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ: ไม่มี

นาย อภิชาติ สุขจิรวัฒน์

นางสาว จินดา สงรอด

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) :0.11
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการฝึกอบรม :
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
		 1) DAP รุ่นที่ 106/2013
		 2) RCL รุ่นที่ 5/2016
		 3) BMT รุ่นที่ 4/2017
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หลักสูตรอบรม
		 ด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ
		 พัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 : หลักสูตร
		 P01และ S04-S05
		 P01: CSR for Corporate Sustainability
		 S04: Sustainability Risk and Materiality Analysis
		 S05: CSR Evaluation and Data Management
- สถาบันอื่น : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย :
		 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 3
		 หลักสูตรพัฒนาอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
		 ด้านบัญชีและการเงิน : หลักสูตร การแก้ไขปัญหาในการจัดทำ�
		 งบการเงิน
ความผิดพลาดจากการจัดทำ�บัญชีทส่ี ง่ ผลกระทบ ต่องบการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) :0.017
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง 		
		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
		 สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ประวัติการฝึกอบรม :
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
		 หลักสูตร CSP รุ่นที่ 87/2018
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA):
		 หลักสูตรผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการบริษทั รุน่ ที่ 1/2561
- สถาบันอื่น : ไม่มี

กรรมการบริหาร*/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร/เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง/เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน/รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
อายุ (ปี) :54

เลขานุการบริษัท/
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการ
อายุ (ปี):39

ประวัติการทำ�งาน:
2548- 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการสำ�นักกรรมการผู้จัดการ 
			 บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2554-256 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
		 บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
2556-2561 เลขานุการบริษัท บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป
2545- 2554 รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
			 บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
หมายเหตุ : *นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ ได้รบั อนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็นกรรมการบริหาร
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
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นาย สุมล โฮ้บำ�เพ็ญ

นางสาว วิมลวรรณ แซ่เล้า

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) :0.004
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญาโท สาขาการกำ�กับดูแลกิจการ
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
		 เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
ประวัติการฝึกอบรม :
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
		 1) ACPG รุ่นที่ 16 /2015
- สถาบันอื่น:
		 1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี 		
		 ในพระบรมราชูปถัมภ์
		 2) การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต
		 รุ่นที่ 2/58 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
		 3) โครงการอบรมผู้ตรวจสอบภายใน
		 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
		 4) การอบรมเตรียมตัวเป็นผู้สอบภายในรับอนุญาต
		 (EIAP) รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
		 5) การบริหารความเสีย่ งขัน้ พืน้ ฐาน และขัน้ Advance
		 รุ่นที่ 2/61 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
		 6) การจัดทำ�กระดาษทำ�การเพื่อมาตรการต่อต้าน
		 การคอร์รัปชั่นในองค์กร รุ่นที่ 3/61
		 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
		 7) รูท้ นั เข้าถึงมาตรฐานรายงานทางการเงินทีส่ �ำ คัญและเข้าใจ
		 รายงานของผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 2/62 สภาวิชาชีพบัญชี
		 ในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) :0.004
คุณวุฒิทางการศึกษา :
	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
		 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ประวัติการฝึกอบรม :
- สถาบันอื่น:
		 1) Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
		 ประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ตาม
		 TFRS 15
		 2) แนวปฏิบัติทางบัญชีสำ�หรับผลประโยชน์ของ
		 พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
		 ผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของธุรกิจ

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
อายุ (ปี) :42

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2549 – 2552 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
				
บริษัท ธนูลักษณ์ จำ�กัด (มหาชน)
2554 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริ่ง
				
เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
2543 – 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
				
สนง. ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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รองผู้อำ�นวยการส่วนบัญชี(สมุห์บัญชี)
อายุ (ปี) : 44

ประวัติการทำ�งานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2544 – 2554 ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี บริษทั โออิชิ เทรดดิง้ จำ�กัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
โดย กรรมการ / กรรมการบริหาร/ ผู้บริหารระดับสูง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และแจ้งต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบ www.sec.or.th รวมถึงส่งข้อมูลตามแบบรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) หากมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมทำ�สรุป และนำ�เสนอแจ้งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการของบริษัทฯ
ลำ�ดับ

รายชื่อ

หุ้นสามัญ(หุ้น)
ณ 31 ธ.ค.
2562

ณ 31 ธ.ค.
2561

หมายเหตุ
เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี (หุ้น)

1

นายตัน ภาสกรนที

360,639,600

360,639,600

-

ประธานกรรมการบริษทั

2

นางอิง ภาสกรนที

60,000,000

60,000,000

-

3

นายธิติ จิรนนท์กาล

35,000,000

35,000,000

กรรมการบริษัท

4

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

7,277,400

7,277,400

กรรมการบริษัท

5

นายธนพันธุ์ คงนันทะ

5,900,000

6,200,000

(300,000)

กรรมการบริษัท

6

นางสาวอารยา พานิชายุนนท์

926,600

926,600

-

กรรมการบริษัท

7

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์

-

-

-

กรรมการอิสระ

8

นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล

-

-

-

กรรมการอิสระ

9

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

-

-

-

กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

รายงานการถือหลักทรัพย์กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
ลำ�ดับ

รายชื่อ

หุ้นสามัญ(หุ้น)
ณ 31 ธ.ค.
2562

ณ 31 ธ.ค.
2561

หมายเหตุ
เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี (หุ้น)

1

นายตัน ภาสกรนที

360,639,600

360,639,600

-

ประธานกรรมการบริหาร

2

นางอิง ภาสกรนที

60,000,000

60,000,000

-

กรรมการบริหาร

3

นายธิติ จิรนนท์กาล

35,000,000

35,000,000

-

กรรมการบริหาร

4

นายธนพันธุ์ คงนันทะ

5,900,000

6,200,000

(300,000)

กรรมการบริหาร/ EVP

5

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

7,277,400

7,277,400

-

6

นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์

1,370,200

1,370,200

-

7

นายปรีชา อัจฉรานนท์

500,000

500,000

-

กรรมการบริหาร/ EVP
กรรมการบริหาร / EVP/
CFO
กรรมการบริหาร
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมา

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ
บริษัท ไม่ตัน จ�ำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2553 ด้วยทุน
จดทะเบียน500 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้จ�ำหน่าย
เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล ภายใต้ชื่อทางการค้า อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์
ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2554 และ วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียว
พร้อมดืม่ ครัง้ แรก ภายใต้ชอ่ื ทางการค้า อิชติ นั กรีนที ตัง้ แต่เดือน
พฤษภาคมปี 2554 เครื่องดื่มน�้ำสมุนไพร จับเลี้ยง ภายใต้ชื่อ
ทางการค้า เย็นเย็น โดยอิชติ นั ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 ปัจจุบนั
บริษัทฯมีก�ำลังการผลิต 7 สายการผลิตขวดแบบบรรจุเย็น และ 2
สายการผลิตกล่อง ทีส่ วนอุตสาหกรรมโรจนะจ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท และมีทุนชำ�ระแล้ว
1,300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1,300 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและ
จำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม “อิชิตัน กรีนที” “ชิซึโอกะ
กรีนที” เครือ่ งดืม่ สมุนไพร “เย็นเย็น โดยอิชติ นั ” เครือ่ งดืม่ ชาเขียว
ผสมวุน้ มะพร้าว “อิชติ นั ชิวชิว” เครือ่ งดืม่ สมุนไพรผสมวุน้ มะพร้าว
“เย็นเย็น ฟัน”เครือ่ งดืม่ น้�ำ ผลไม้ไม่อดั ลมและเยลลี่ “ไบเล่” และเครือ่ ง
ดื่มชูกำ�ลังรูปแบบใหม่ “T247” ภายใต้บรรจุภัณฑ์ ที่ทันสมัย ผลิต
โดยเทคโนโลยีการผลิต “บรรจุเย็นแบบปลอดเชือ้ ” ทีค่ งคุณค่าสาร
อาหารตามธรรมชาติของเครือ่ งดืม่ ได้ดกี ว่าระบบเดิมถึง 5 เท่า เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลาสติกถึง 36% เมื่อเทียบ
กับการผลิตด้วยเทคโนโลยีบรรจุร้อน ลดภาระการย่อยสลายของ
ธรรมชาติซึ่งบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อ
เนือ่ งให้ได้มาตรฐานการผลิตและความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการ
ผลิตสูงสุด

สำ � หรั บ กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ทางการตลาดของ
องค์กร มี 4 แนวทางคือ
• องค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญ กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
พร้อมมุง่ เน้นการส่งมอบเครือ่ งดืม่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและดีตอ่ สุขภาพ
ไปยังกลุม่ ผูบ้ ริโภคในประเทศทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ ลูกค้าเดิม หรือ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศด้วยซึ่ง
เมื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก และได้ รั บ การยอมรั บ ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ผ ล
ประกอบการของบริ ษั ท ฯ เติ บ โตได้ อ ย่ า งมั่ น คงโดยเฉพาะกลุ่ ม
ประเทศในแถบเอเชีย
• การส่งเสริมคุณค่าของแบรนด์
บริษัทฯ มีจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจน โดดเด่น แข็งแรง เช่น
“อิชิตัน กรีนที” มีจุดยืนคือ ชาที่ใส่ใจคุณเป็นที่ 1 เป็นผู้เชี่ยวชาญ
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ในการผลิตชาพร้อมดื่ม หรือ “เย็น เย็น โดยอิชิตัน” มีจุดยืน เรื่อง
สู้ร้อน สู้เผ็ด โดยถ่ายทอดเพื่อแสดงตัวตนผ่านนวัตกรรมในตัว
สินค้าที่จะออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในปี2562 พร้อมทั้ง การ
สือ่ สารผ่านกิจกรรมทางการตลาดให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้าหมาย
• มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ทุ ก กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ จะให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การ
ส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจเริ่มจากการ
คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตลอดจนกรรมวิธี ในการผลิตที่
พิถีพิถันและบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัย โดยมากทุกผลิตภัณฑ์
จะมีการพัฒนาคิดค้นปรับลดปริมาณความหวานให้อยู่ ในระดับที่
ผ่านมาตรฐานให้ได้รับ “โลโก้ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” จากกระทรวง
สาธารณะสุขแต่ยังคงรสชาติที่เป็นธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์ และ
เป็นนวัตกรรม ของ “อิชิตัน” พร้อมทั้งแสดงส่วนประกอบใน
เครื่องดื่มและคุณค่าทางอาหารที่ชัดเจนบนฉลากบรรจุภัณฑ์
• สร้างประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภค
ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผน ที่จะจัดเก็บ และพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลของผู้บริโภคเป็นรายบุคคลเพื่อให้รู้ลึกถึงความต้องการ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อที่จะได้จัดสรรโปรแกรมทางการตลาด
ที่เหมาะสมและโดนใจผู้บริโภค และลูกค้าแต่ละกลุ่มอันจะก่อให้เกิด
ประสบการณ์ร่วมกับทุกแบรนด์ของบริษัทฯ และ ความจดจำ�ของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์
ของบริษัทฯและผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กำ�ลังการผลิตรวมของบริษทั ฯ เป็น
ดังนี้
• กำ�ลังสายการผลิตขวดรวม 7 สายการผลิต หรือคิดเป็น
1,500 ล้านขวด/ปี (หรือเทียบเท่า 630 ล้านลิตร/ปี)
• กำ�ลังสายการผลิตกล่องยูเอชทีรวม 2 สายการผลิต หรือ
คิดเป็น 200 ล้านกล่อง/ปี (หรือเทียบเท่า 60 ล้านลิตร/ปี)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษทั ย่อย ชือ่ “ บริษทั อิชติ นั เพาเวอร์ จำ�กัด ” ด้วยทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนิน
ธุรกิจจำ�หน่ายสินค้า ประเภทเครือ่ งดืม่ ทุกชนิดทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศโดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9
บริษัทร่วม
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 บริษัทได้เข้าทำ�สัญญาร่วม
ลงทุนกับบริษัท พีที อาทรี่ แปซิฟิค (“AP”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน
อินโดนีเซีย (“PTI”) ซึ่งเป็นการร่วมค้าที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในประเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย และมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ผลิ ต และจำ � หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม

พร้อมดืม่ แบรนด์ “อิชติ นั ” ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษทั และ AP เข้า
ลงทุนในการร่วมค้าในอัตราส่วนที่เท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของ
หุ้นที่ออกและจำ�หน่ายได้ทั้งหมดของการร่วมค้า) ซึ่งคิดเป็นมูลค่า
เงินลงทุนในส่วนของบริษัทรวม 200,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
(หรือประมาณ 575 ล้านบาท) บริษทั ได้จา่ ยชำ�ระเงินทุนจัดตัง้ บริษทั
งวดแรกในอัตราร้อยละ 50 ของทุนที่เรียกชำ�ระแล้วเป็นจำ�นวนเงิน
50,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 135.6 ล้านบาท) และ
การร่วมค้าดังกล่าวจัดตั้งเสร็จเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 บริษัทได้รับจดหมายจากการ
ร่ ว มค้ า เรี ย กให้ ชำ � ระเงิ น ทุ น จั ด ตั้ ง บริ ษั ท เพิ่ ม อี ก เป็ น จำ � นวนเงิ น
40,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 115.6 ล้านบาท) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�ไปซื้อที่ดินและเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทได้
จ่ายชำ�ระเงินทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และการ
ร่วมค้าได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษทั ได้รบั จดหมายจากการ
ร่ ว มค้ า เรี ย กให้ ชำ � ระเงิ น ทุ น จั ด ตั้ ง บริ ษั ท เพิ่ ม อี ก เป็ น จำ � นวนเงิ น
45,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 121.1 ล้านบาท) โดย

มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษทั ได้จา่ ยชำ�ระเงินทุนดัง
กล่าวแล้วเมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 และการร่วมค้าได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนกับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้วเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 บริษัทได้รับจดหมายจากการ
ร่ ว มค้ า เรี ย กให้ ชำ � ระเงิ น ทุ น จั ด ตั้ ง บริ ษั ท เพิ่ ม อี ก เป็ น จำ � นวนเงิ น
60,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 158.7 ล้านบาท) โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษทั ได้จา่ ยชำ�ระเงินทุนดัง
กล่าวแล้วเมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2561 และการร่วมค้าได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนกับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้วเมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 บริษัทได้รับจดหมายจากการ
ร่ ว มค้ า เรี ย กให้ ชำ � ระเงิ น ทุ น จั ด ตั้ ง บริ ษั ท เพิ่ ม อี ก เป็ น จำ � นวนเงิ น
45,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 104.4 ล้านบาท) โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษทั ได้จา่ ยชำ�ระเงินทุนดัง
กล่าวแล้วเมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2562 และการร่วมค้าได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนกับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้ว
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (ICHI)
99.9%

ทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท
ทุนชำ�ระแล้ว 1,300 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท

บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
(บริษัทย่อย)

50%

บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย

ทุนจดทะเบียน 400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
(บริษัทร่วม)
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ความเป็นมาของกลุ่มบริษัทฯ
เดือน / ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ

ปี 2553
กันยายน
พฤศจิกายน

• ก่อตั้งบริษัท ไม่ตัน จำ�กัด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจำ�นวน 5.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น
• เข้าทำ�สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ ตัง้ อยูท่ ่ี สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ. พระนครศรีอยุธยา พืน้ ทีร่ วม 75-3-80 ไร่
เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงาน
• ยื่นขอบัตรส่งเสริมการลงทุน และดำ�เนินขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ

ปี 2554
มีนาคม
เมษายน
กันยายน
ตุลาคม

พฤศจิกายน

• ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2554 มีมติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 600.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามัญจำ�นวน 6.0 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 100 บาท/หุน้ โดยเป็นการเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม
• ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1496(2)/2554
• โรงงานเริ่มทดสอบกระบวนการผลิตครั้งแรกด้วยกำ�ลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด
และ 1 สายการผลิตกล่อง
• เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ส่งผลให้บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยจากมหาอุทกภัยรวม 1,180.6 ล้านบาท ในขณะที่
มีรายได้ที่รับรู้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยส่วนแรก จำ�นวน 600.0 ล้านบาท ทำ�ให้ บริษัทฯมีผล
ขาดทุนสุทธิจากมหาอุทกภัยทีร่ บั รู้ ในปี 2554 จำ�นวน 580.6 ล้าบาทในปีถดั ไป บริษทั ฯ ได้รบั เงินชดเชย
ทัง้ หมดจากบริษทั ประกันภัย ทำ�ให้ตอ้ งรับรูเ้ ป็นรายได้สว่ นทีเ่ หลือในปี 2555 เพิม่ อีกจำ�นวน 518.8 ล้านบาท
(สุทธิจากรายการขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายอาคารและอุปกรณ์ในปี 2555 จำ�นวน 50.5 ล้านบาท)
• เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด

ปี 2555
มีนาคม-เมษายน
กรกฎาคม
กันยายน
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• โรงงานเริ่มดำ�เนินการผลิตด้วยกำ�ลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด (มี.ค.) และ 1 สายการผลิตกล่อง
(เม.ย.)
• เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตกล่อง รวมเป็น 2 สายการผลิตกล่อง
• เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 2 สายการผลิตขวด
• ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4/2555 มีมติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 1,000.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจำ�นวน 10.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

ปี 2556
มกราคม
มีนาคม
กรกฎาคม

กันยายน

• จำ�หน่ายธุรกิจอาหาร
• เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 3 สายการผลิตขวด
• ที ่ ประชุ มวิ สามั ญ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ครั ้ ง ที ่ 2/2556 มี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ก ารแปรสภาพเป็ น บริ ษ ั ท มหาชนจำ � กั ด
และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1,300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
1 บาท/หุ้น
• ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 5175(2)/2556 ตามมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ตามบัตรส่งเสริม (เดิม ) เลขที่ 1496(2)/2554

ปี 2557
เมษายน
พฤษภาคม
สิงหาคม

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

ปี 2558
มกราคม
เมษายน
ตุลาคม

• เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 5 สายการผลิตขวด
• เพิ่มกำ�ลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 6 สายการผลิตขวด
• เปิดตัวเครือ่ งดืม่ ชาพร้อมดืม่ ทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ บริษทั พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซียโดยวางจำ�หน่าย
เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม 2 รสชาติ คือ รสน้ำ�ผึ้งผสมมะนาว และ รสลิ้นจี่

ปี 2560
กุมภาพันธ์

พฤษภาคม
กรกฎาคม
ธันวาคม

• เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ” บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์จำ�กัด”
ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท (ชำ�ระเต็มจำ�นวน)โดย บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ100 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าประเภทเครือ่ งดืม่ ทุกชนิดทัง้ ภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
• บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำ�กัด (บริษัทย่อย) เปิดตัวเครื่องดื่มชูกำ�ลัง “ T247” ขนาด 280 มล.
(1) สูตรโสมและน้ำ�ผึ้ง (2) สูตรคอลลาเจนและซิงค์
• “ โครงการ ICHITAN EXPERIENCE ACADEMY” อิชิตัน กรุ๊ป เปิดประสบการณ์ความรู้แก่นักศึกษา
ระดับชั้นปีที่ 3-4 ทั่วประเทศที่สนใจเข้าสู่วิชาชีพอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยอบรมฟรีตลอดหลักสูตร
• เริ่มเดินสายการผลิตเครื่องที่ 7

ปี 2561
เมษายน

ตุลาคม

• เปิดตัวชาเขียวพร้อมดื่มตรา “ชิซึโอกะ” 2 รสชาติ คือ ต้นตำ�รับ (ไม่มีน้ำ�ตาล) และหวานน้อย
(Mildly Sweet) มีจุดเด่นที่การใช้ ใบชานำ�เข้าจากเมืองชิซึโอกะ 100% คัดเลือกเฉพาะใบชาต้นฤดูกาล
(First Flush & Second Flush) พัฒนาสูตรโดยมิสเตอร์ซาโตรุ ฟูจิโมโต ทีมาสเตอร์คนสำ�คัญของเมือง
และเป็นเครื่องดื่มชนิดแรกและชนิดเดียวที่ได้รับตราสัญลักษณ์ประจำ�เมือง (Fujipi) และการรับรองเป็น
พันธมิตรอย่างเป็นทางการจากสมาคมเพือ่ การส่งออกชา จ.ชิซโึ อกะ ประเทศญีป่ นุ่ มีขนาดบรรจุ 440 มล.
• เปิดตัวเครื่องดื่ม “อิชิตัน แฮปปี้” ชาเขียวรสผลไม้ผลิตจากชาเขียวคุณภาพดีที่ให้ทั้งความสดชื่นและ
มีคณ
ุ สมบัตติ า้ นอนุมลู อิสระ รสน้�ำ ผลไม้ 3 รสชาติ ที่ ได้แก่ ชาเขียวผสมน้�ำ ทับทิมซึง่ มีสารต้านอนุมลู อิสระ
สูง ชาเขียวผสมน้ำ�ส้มคาลาแมนซี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินซี และรสทรอปิคอล พันช์ที่อุดมด้วยวิตามินซี
จากผลไม้หลากชนิดที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพมี ขนาดบรรจุ 420 มล.
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ปี 2562
มกราคม
เมษายน

• เปิดตัวเครื่องดื่มสมุนไพร ผสมวุ้นมะพร้าว “เย็น เย็น ฟัน”
• ก้าวเข้าสู่โลก E-Sport ผ่านการทำ�แคมเปญการตลาด ร่วมกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย)
ผ่านเกมส์ออนไลน์ Free Fire
• ย้ายสำ�นักงานใหญ่ จากชัน้ 28 อาคารชาญอิสสระ2 กรุงเทพฯ ไปยัง ชัน้ 42-44 อาคารทีวนั กรุงเทพฯ
• บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) หรือชื่อย่อหลักทรัพย์ “ ICHI ”ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
• ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นหนึง่ ในบริษทั ทีม่ ชี อ่ื อยู่ใน “หุน้ ยัง่ ยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)
ประจำ�ปี 2562 ในกลุม่ บริษทั จดทะเบียนใน SET ทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 10,000
ล้านบาท ในงาน “SET Awards 2019” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
• ได้รับมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 ประเภท Sustainability Disclosure
Acknowledgement (รางวัลกิตติกรรมประกาศ) จาก สถาบันไทยพัฒน์

กรกฎาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน

ธันวาคม

ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีทง้ั หมด 8 สายผลิตภัณฑ์ อยู่ในรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์แบบขวด กล่องยูเอชที และถุงเยลลี่
1.
		
		
		
		
2.
		
		
3.
		
4.
		
		
5.
		
6.
		

เครือ่ งดืม่ ชาเขียวพร้อมดืม่ อิชติ นั กรีนที เป็นเครือ่ งดืม่
ชาเขี ย วที่ มุ ่ ง เน้ น ในคุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ มี ทั้ ง หมด
7 รสชาติ ได้แก่ (1) รสต้นต�ำรับผสมดอกชา (2) รส
น�้ำผึ้งผสมมะนาว (3) รสจมูกข้าวญี่ปุ่น (4) รสทับทิม
(5) รสเบอร์รี่เบอร์รี่ (6) รสลิ้นจี่ (7) รสแอปเปิ้ลฟูจิ
เครื่องดื่มสมุนไพร ภายใต้ชื่อการค้า เย็นเย็น โดยอิชิตัน
มีทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่ (1) ชาเขียวสมุนไพรผสม
น�้ำจับเลี้ยง (2) เก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง และ (3) เย็นเย็นโกลด์
เครื่องดื่มน�้ำผลไม้ และ เยลลี่ ภายใต้ชื่อการค้า ไบเล่
มีทั้งหมด 2 รสชาติ ได้แก่ (1) น�้ำส้ม (2) น�้ำองุ่นแดง
เครื่องดื่มชาเขียววุ้นมะพร้าว พร้อมดื่ม อิชิตัน ชิวชิว
เป็นเครื่องดื่มชาเขียวที่มุ่งเน้นความอร่อยและเคี้ยวสนุก
มีทั้งหมด 2 รสชาติ ได้แก่ (1) องุ่น (2) ไลม์ ฮันนี่
เครือ่ งดืม่ สมุนไพรผสมวุน้ มะพร้าว เย็น เย็น ฟัน มีทงั้ หมด
2 รสชาติ (1) น�้ำจับเลี้ยง (2) น�้ำเก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง
เครื่องดื่มชาดำ�พร้อมดื่มมีทั้งหมด 2 รสชาติ ได้แก่
(1)รสเลมอน (2)รสสตอร์เบอร์รี่

7. เครื่องดื่มชูก�ำลัง “T247” 2 รสชาติ ได้แก่ (1) สูตรโสม
		 และน�้ำผึ้ง (2) สูตรคอลลาเจนและซิงค์
8. เครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วพร้ อ มดื่ ม ชิ ซึ โ อกะ กรี น ที เป็ น
		 ผลิตภัณฑ์แรกในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนโดย
		 สมาคมผู ้ ส ่ ง ออกชา จั ง หวั ด ชิ ซึ โ อกะ ประเทศญี่ ปุ ่ น
		 อย่างเป็นทางการ มีทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่ (1) สูตร
		 ไม่มีน�้ำตาล (2) สูตรหวานน้อย (3) ชาคั่ว ไม่มีน�้ำตาล
บริษทั ฯ ได้จ�ำ หน่ายสินค้าผ่านตัวแทนผูจ้ ดั จำ�หน่าย 3 ราย ได้แก่
(1) บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด (DKSH) (2) บริษทั บุญรอด
เอเชีย จำ�กัด และ (3) บริษทั ไอแอมกรีนที จำ�กัด (IGT) ซึง่ มีบคุ คลที่
เกี่ยวข้องกัน และเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าของช่องทางการจัด
จำ�หน่ายร้านค้าแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade) ทีเ่ น้นกลุม่ เป้าหมายที่
ไม่ทบั ซ้อนกับกลุม่ เป้าหมายของ DKSH และบุญรอดเอเชีย บริษทั ไอแอม
กรีนที จำ�กัด (IGT) มี คุณธัญธิตา ภาสกรนที (พีส่ าวของคุณตัน ภาสกร
นที)เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ดว้ ยสัดส่วนการถือหุน้ 75% (อีก 25% ถือหุน้ โดย
กลุม่ ตระกูลไตรพฤกษ์ซง่ึ ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ) โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ จัดจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่ ของอิชติ นั
ในช่องทางประเภทร้านค้าแบบดั้งเดิม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 21 รสชาติ ภายใต้ขนาดบรรจุภัณฑ์ 12 ประเภท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง ดังนี้
บรรจุภัณฑ์

ถุง
150 g

กล่อง
300
ml.

ขวด
280
ml.

ขวด
280 ml

ขวด
290 ml

ขวด
315 ml

ขวด
350 ml

ขวด
400 ml

410-420
ml

ขวด

ขวด
440 ml

ขวด
555 ml

ขวด
600 ml

ราคา
(หน่วย : บาท)

12

10-12

10

15

12/13

10

20

15

20

30

20

25

เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม
เครื่องดื่มชาเขียววุ้น
มะพร้าว
เครื่องดื่มชาดำ�พร้อมดื่ม
เครื่องดื่มสมุนไพร
เครือ่ งดืม่ สมุนไพรวุน้ มะพร้าว
เครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้
เยลลี่ผลไม้
เครื่องดื่มชูกำ�ลัง
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โครงสร้างรายได้สำ�หรับปี 2560 ถึงปี 2562 สรุปได้ดังนี้
โครงสร้างรายได้

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

5,334.2

99.7

5,204.0

99.8

5,687.5

99.4

รายได้อื่น

13.5

0.3

12.2

0.2

31.5

0.6

รายได้รวม

5,347.7

100.0

5,216.2

100.0

5,719.0

100.0

รายได้จากการขายสุทธิ

ส่วนแบ่งตลาด*

31.4 %

29.8 %

32.8 %

จำ�นวนรสชาติ

21 รสชาติ

23 รสชาติ

21 รสชาติ

ปี 2561

ปี 2560

*ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen ข้อมูลเดือน มกราคม 2563

โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลัก
โครงสร้างรายได้
กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม
กลุ่มเครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้
รวม

ปี 2562
ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

5,264.5

98.7

5,052.2

97.1

5,490.4

96.0

69.7

1.3

151.8

2.9

228.6

4.0

5,334.2

100.0

5,204.0

100.0

5,719.0

100.0

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายเครื่องดื่มชา
พร้อมดืม่ โดยคิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลีย่ ร้อยละ 98.7 ของรายได้รวม
สำ�หรับปี 2562 ส่วนอื่นอีกร้อยละ 1.3 (เป็นเครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้ไม่
อัดลมร้อยละ 0.6 และเครื่องดื่มชูกำ�ลังร้อยละ 0.5) ข้อมูลภาวะ
อุตสาหกรรมจึงเน้นข้อมูลตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มเป็นหลัก

อิชิตัน
ร้อยละ
22.8

เย็น เย็น
ร้อยละ
8.9

ในปี 2562 ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม (Ready to Drink
Tea) มีมลู ค่ารวม 12,123 ล้านบาท ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.9 ทัง้ นี้
เป็นผลจากการเติบโตของ ชาพร้อมดื่มในกลุ่ม main stream และ
กลุ่มพรีเมี่ยม ส่วนแบ่งตลาดกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มภายในประเทศ
ของปี 2562 ได้แก่ อิชิตันร้อยละ 22.8 เย็น เย็น ร้อยละ 8.9
คู่แข่งหลักร้อยละ 45.4 และ อื่นๆ ร้อยละ 22.9

คู่แข่งหลัก
ร้อยละ
45.4

อื่นๆ
ร้อยละ
22.9

ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen

23

รายงานประจำ�ปี 2562

แนวโน้มการลงทุนและการขยายตลาด
แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มของผู้บริโภคนั้น ในปัจจุบันมี
ผลิตภัณฑ์ให้ผบู้ ริโภคเลือกหลากหลายมากขึน้ เช่น เครือ่ งดืม่ ผสม
วุ้นมะพร้าวและที่เห็นเด่นชัดคือ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่เน้นเรื่อง
ไม่มีน�้ำตาล น�้ำตาลน้อย หรือการให้ความหวานจากธรรมชาติ
เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบัน เน้นการดูแลใส่ ใจสุขภาพ จึงท�ำให้
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพทีเ่ น้นเรือ่ งดังกล่าว เริม่ ได้รบั ความ
สนใจ แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มสุขภาพ ที่เน้นเรื่องน�้ำตาลน้อย
ไม่มีน�้ำตาล หรือให้ความหวานจากธรรมชาติ นั้นจะเป็นโอกาส
ทางการตลาดของบริษัทฯ ท�ำให้แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของ อิชิตัน กรุ๊ป ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงใน
อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ทีม่ คี วามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
เป็นอย่างดี ได้มีการคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆเพื่อตอบ
สนองความต้องการของผูบ้ ริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากเป็นพิเศษตลาด
ชาพร้อมดื่มก็ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต และสินค้า
กลุ่มใหม่ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค เช่น ชาเขียวผสม
วุ้นมะพร้าว ชาเขียวเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
จำ�หน่ายในประเทศทั้ง ช่องทาง MT (Modern Trade) และ
TT (Traditional Trade) ผ่านคู่ค้าผู้จัดจำ�หน่ายหลักทั้ง 3 ราย โดย
มีการตั้งเป้าหมายการเติบโตร่วมกัน กำ�หนดแนวทาง และพัฒนา
โปรแกรมการส่งเสริมการขายเฉพาะในแต่ละช่องทาง แต่ละห้าง เพือ่
ให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน สำ�หรับตลาดต่างประเทศ
บริษัทฯได้มีการจับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในประเทศที่เข้าไปทำ�
ตลาดเพื่อให้ยอดขายเติบโตอย่ างต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื นโดยมี การ
ร่วมพัฒนาสินค้า และกิจกรรมการตลาดที่โดนใจ ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค ยอดขายส่วนการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน
ยอดขายของบริษทั ฯปี 2562 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 27.7 (ปี 2561 : สัดส่วน
ร้อยละ 32.5)

นโยบาย และลักษณะการตลาด

1.กลยุทธ์การแข่งขัน
ในปี 2562 เป็นปีที่ตลาดชาพร้อมดื่มเริ่มฟื้นตัว ท่ามกลาง
การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อิชติ นั ที่ ให้ความสำ�คัญในการออกสินค้าและทำ�แคมเปญการตลาด
ที่ ต อบสนองลู ก ค้ า แต่ ล ะกลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งชั ด เจนซึ่ ง บริ ษั ท ฯ
คาดการณ์วา่ ตลาดชาพร้อมดืม่ จะยังคงมีศกั ยภาพการเติบโตในปีตอ่ ไป
1) กลยุทธ์บริหารแบรนด์ ให้แข็งแกร่ง
เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ ชาเขียวพร้อมดืม่ ทีม่ ีในตลาด
ปัจจุบันมีความแตกต่างด้านรูปลักษณ์และรสชาติค่อนข้างน้อย
ดังนั้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น การสร้างแบรนด์ ให้มี
ความแข็งแกร่ง จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญทีจ่ ะช่วยสร้างความแตกต่างและ
เอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง
และรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ โดยบริษัทฯมี ความประสงค์จะสร้างตรา
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สินค้า “อิชิตัน” ให้สะท้อนจุดยืนถึง การเป็นผู้นำ� ผู้เชี่ยวชาญใน
ผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่ม และได้จัดทำ�แผนการสื่อสารต่อตลาด โดย
ใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบ 360 องศา ถึงกลุ่มผู้บริโภค
2) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
เพือ่ เป็นการตอกยำ�้ จุดยืนของแบรนด์สนิ ค้าคุณภาพ บริษทั ฯ
จึงได้ควบคุมคุณภาพสินค้าทุกห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ กระบวนการผลิต
ที่มีความพิถีพิถัน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เครื่องดื่มคง
คุ ณ ค่ า ความเป็ น ธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพดี เ มื่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคเปิ ด ดื่ ม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ทีม่ คี วามเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ซึง่ จะท�ำหน้าทีใ่ นการคิดค้นสูตรใหม่ๆ
ที่ เ หมาะกั บ ความชื่ น ชอบของคนไทยและหลายประเทศในเอเชี ย
โดยเฉพาะผูบ้ ริโภคทีเ่ น้นการดูแลสุขภาพ บริษทั ฯจึงผลิตสินค้าเพือ่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เช่น เครื่อง
ดื่ ม ชาเขี ย วพร้ อ มดื่ ม ชิ ซึ โ อกะ กรี น ที เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ รกใน
ประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโดยสมาคมผูส้ ง่ ออกชาจังหวัดชิซโึ อกะ
ประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ ใส่ใจถึงรายละเอียด
ของรูปลักษณ์และขนาดบรรจุภัณฑ์ โดยองค์ประกอบของบรรจุ
ภัณฑ์จะต้องท�ำจากวัสดุที่ปลอดภัย และสามารถสร้างความจดจ�ำ
ในผลิตภัณฑ์ ได้เป็นอย่างดีและสะดวกต่อการบริโภค ในขณะที่
รูปลักษณ์ของฉลากได้รบั การออกแบบให้มคี วามทันสมัย ในปี 2562
บริษัทฯ มีนโยบาย เรื่องการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคอย่างโปร่งใส โดย
มี ก ารบอกถึ ง คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและแคลลอรี่ อ ย่ า งชั ด เจน
บนฉลากบรรจุภัณฑ์ เพื่อการตัดสินใจซื้อที่ง่ายมากขึ้น
3) การบริ ห ารสิ น ค้ า คงคลั ง และต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ
เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ ในการผลิตคือต้นทุนคงที่ ได้แก่
ค่าเสือ่ มราคาของเครือ่ งจักรอุปกรณ์ ค่าเช่าทีด่ นิ ซึง่ ต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยจะลดลงเมื่อบริษัทฯ มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น
บริษัทฯ จึงได้นำ�ระบบการผลิตประเภทปลอดเชื้อชนิดบรรจุเย็น
(Cold Aseptic Filling System) เข้ามาใช้ ในกระบวนการผลิตซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ โดย
(1) การใช้วัสดุที่เบากว่า (2) ระยะเวลาการผลิตที่ต่อเนื่องยาว 120
ชั่วโมงต่อการทำ�ความสะอาด 1 ครั้ง ทำ�ให้การผลิตมีประสิทธิภาพ
เนือ่ งจากไม่เสียเวลา ในการล้างเครือ่ งจักร (3) ระบบเครือ่ งจักรเป็น
ระบบอัตโนมัติทั้งหมด ทำ�ให้ประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน และได้
ติดตั้งระบบ Automated Storage & Retrievable System ช่วย
ในการบริ ห ารคลั ง สิ น ค้ า ซึ่ ง สามารถจั ด เก็ บ สิ น ค้ า ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านแรงงาน ทั้งหมดนี้จะสนับสนุน
ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นต้ น ทุ น การผลิ ต ของบริ ษั ท ฯ ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

4) กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารช่ อ งทางจั ด จำ � หน่ า ย และ
การกระจายสินค้า
เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ กระจายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
อย่างรวดเร็วและไม่เกิดภาวะสินค้าขาดตลาด บริษทั ฯ ได้ควบคุมและ
ติดตามสินค้าตั้งแต่การเคลื่อนย้ายสินค้าพร้อมขายออกจากฐาน
การผลิต และส่งต่อให้ผู้จัดจำ�หน่ายตลอดจนการกระจายสินค้า
ให้ร้านค้าปลีก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมงานทำ�หน้าที่ติดตาม
ผลการขายและระยะเวลาการหมุนของสินค้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อ
คาดการณ์ปริมาณ การขายและปริมาณการเก็บสินค้าที่เหมาะสม
ในอนาคต รวมถึงกำ�หนดแผนการขายและการตลาดที่เหมาะสมกับ
กลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่
5) กลยุทธ์การตลาดและการขาย
การพยากรณ์ความต้องการบริโภค : บริษทั ฯ คาดการณ์
ปริมาณความต้องการบริโภคเครือ่ งดืม่ ตามข้อมูลและสถิติ ในอดีต
โดยวิเคราะห์ถงึ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความต้องการซือ้ ในแต่ละช่วง
เวลา อาทิเช่น ฤดูกาล เทศกาล สภาพการแข่งขัน และภาวะทาง
เศรษฐกิจในขณะนัน้ ๆ โดยทีผ
่ า่ นมาบริษทั ฯ พยายามควบคุมระดับ
ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ความต้องการบริโภคไว้ ให้
ไม่เกิน 10% โดยการพยากรณ์ความต้องการบริโภคทีใ่ กล้เคียงความ
เป็นจริง
การวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย : เนื่องจาก
ปัจจุบนั พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีป่ รับเปลีย่ นไปตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ทำ�ให้การสื่อสารและทำ�แคมเปญกับผู้บริโภค ต้องแตก
ออกเป็ น แคมเปญย่ อ ยๆ ที่ ต อบความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค
แต่ละกลุ่ม ผ่านช่องทางที่ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มใช้
การกำ�หนดราคาและส่วนลดการค้า : เนื่องจากเครื่องดื่ม
พร้อมดื่มเป็นสินค้าที่มีความผันผวนตามฤดูกาล บริษัทฯ จึงต้อง
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นและทบทวนนโยบายการให้ ส่ ว นลดการค้ า
ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาดอย่างสม่ำ�เสมอ
และต่อเนื่อง ในขณะที่การกำ�หนดราคาขายไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
มากนัก เนื่องจากสภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ค่อนข้างรุนแรง

6) กลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน ด้วยการดำ�เนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล
บริษทั ฯให้ความสำ�คัญกับการเป็นองค์กรคุณภาพ ในการสร้าง
ความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจให้กบั สังคม ชุมชน และ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ด้วยการดำ�เนินธุรกิจทีเ่ น้นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในทุกกระบวนการระบบ
ห่วงโซ่อปุ ทาน(Supply Chain) จนถึงระดับกระบวนการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
(Value Chain) ให้ครอบคลุม ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลทีด่ ี และส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
พร้อมปลูกจิตสำ�นึกให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทำ�งานด้วย
ความซือ่ สัตย์ สุจริต มีคณ
ุ ธรรม และ จริยธรรม
7) สร้างประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภค
บริษทั ฯ มีแนวทางและนโยบาย ในการจัดเก็บ และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของผูบ้ ริโภคเป็นรายบุคคลเพือ่ ให้รลู้ กึ ถึง ความต้องการ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อที่จะได้นำ�มาวิเคราะห์จัดสรรโปรแกรม
ทางการตลาดทีเ่ หมาะสมและโดนใจผูบ้ ริโภค และลูกค้าแต่ละกลุม่ อัน
จะก่อให้เกิดประสบการณ์รว่ มกับทุกแบรนด์ของบริษทั ฯ และ ความ
จดจำ�ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะสร้างความผูกพันระหว่าง
แบรนด์ของบริษัทฯและผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน
2. ลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลักของ อิชิตัน กรุ๊ป เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัย
ทำ�งาน ที่มีความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในทุกกลุม่ ทัง้ กลุม่ ตลาดชา
พร้อมดืม่ และกลุม่ ตลาดน้�ำ ผลไม้ และยังได้ดงึ จุดเด่นในแต่ผลิตภัณฑ์
ออกมาสื่อสารให้กับผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายในอนาคตบริษัทฯ ยังคง
ไม่หยุดนิง่ โดยมีแผนในการขยายขอบเขตของสินค้า ให้มคี วามหลาก
หลายมากขึน้ ให้เข้าถึงกับทุกกลุม่ เป้าหมายอย่างต่อเนือ่ ง และยังคง
พัฒนากลุ่มสินค้าใหม่ๆ เพื่อนำ�ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องโดย
เฉพาะสินค้ากลุ่มที่ดีต่อสุขภาพ รวมทั้งการสร้างตลาดในต่าง
ประเทศให้เติบโตมีศักยภาพอย่างยั่งยืน

3.ช่องทางการจำ�หน่าย
การจำ�หน่าย
(หน่วย : ร้อยละ)

งบรวม

งบรวม

งบรวม

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ในประเทศ

72.3

67.5

73.0

ต่างประเทศ

27.7

32.5

27.0

รวม

100.0

100.0

100.0

บริษัทฯดำ�เนินธุรกิจส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 72.3 ในประเทศไทย โดยแสดงรายละเอียดรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ณ ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ผ่ า น
4 ช่องทางหลักๆ คือ
1. ตัวแทนผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าราย บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำ�กัด เป็นผู้จัดจำ�หน่ายรายหลักของบริษัทฯ คิดเป็น 63.9 % ของ
ยอดขายปี 2562 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern
Trade) ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) โดย
บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาระยะยาวกับตัวแทนผู้จัดจำ�หน่ายสินค้า และ
ติดตามสถิติจำ�นวนร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ตัวแทนผู้จัดจำ�หน่าย
สามารถเข้าถึง เพื่อบริหารความสามารถการกระจายสินค้าและ
บริหารส่วนลดการค้า
2. ตัวแทนผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าราย บริษทั ไอแอมกรีนที จำ�กัด
คิดเป็น 5.5% ของยอดขายปี 2562 มุ่งเน้นกลุ่มร้านค้าเครือข่าย
ซาปัว๊ ร้านอาหาร ร้านค้าปลีกดัง้ เดิม (Traditional Trade) รถเงินสด
และคู่ค้าที่ตัวแทนผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่นไม่ครอบคลุม
3. ตัวแทนผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าราย บริษัท บุญรอดเอเชีย
จำ�กัด คิดเป็น 2.9 % ของยอดขายปี 2562 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าร้าน
ค้าเครือข่ายยี่ปั๊ว ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) ร้านค้า
ที่อยู่ในเครือข่ายของ บริษัท บุญรอดเอเชีย จำ�กัด
4. ส่งออกไปต่างประเทศคิดเป็น 27.7% ของยอดขาย
ปี 2562 เป็นต้นทั้งนี้ ผู้จัดจำ�หน่ายในแต่ละรายมีอาณาเขตการ
จำ�หน่ายสินค้าและร้านในเครือข่ายหลักที่ไม่ทับซ้อนกัน
การจัดหาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของอิชิตัน กรุ๊ป มาจากโรงงานอิชิตันและการว่า
จ้างผูผ
้ ลิตจากภายนอก ซึง่ อิชติ นั จะว่าจ้างผูผ
้ ลิตภายนอกเฉพาะใน
กรณีทกี่ �ำ ลังการผลิตของโรงงานไม่เพียงพอต่อปริมาณการขายที่
คาดการณ์ไว้ หรือกรณีผลิตสินค้าใหม่ทบ่ี ริษทั ฯ ต้องการทดลอง
ตลาด สำ�หรับช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2560 – 2562) สัดส่วน
การว่าจ้างผลิตภายนอก ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 อยู่
ที่ 7.6% 3.4% และ 0 % ตามลำ�ดับสำ�หรับปี 2562 ไม่มีว่าจ้างการ
ผลิตจากภายนอก
ในส่วนของการสรรหาวัตถุดิบหลักที่สำ�คัญ ซึ่งได้แก่ ใบชา
น้ำ�ตาลฟรุกโตส น้�ำ ตาลทราย และ น้�ำ เพือ่ ป้อนเข้าสูโ่ รงงาน บริษทั ฯ
มีมาตรการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนนำ�เข้าสู่กระบวนการ
ผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูก การคัดเลือกวัตถุดิบ และการจัดเก็บ
วัตถุดิบ เพื่อให้วัตถุดิบที่นำ�ไปใช้ ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับสูง นอกจากนี้ สำ�หรับการว่าจ้างผลิตสินค้า
นั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง Premix ไปให้ผู้รับจ้างผลิตเพื่อปกป้องสูตร
การผลิ ต และมี ม าตรการตรวจสอบและควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
วัตถุดิบที่ผู้ผลิตภายนอกใช้ โดยการระบุรายชื่อ Supplier ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์คู่ค้าของอิชิตันเอง (Approved Vendor List)
และชนิดของวัตถุดิบอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการส่งพนักงานของ
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อิชิตัน กรุ๊ป เข้าไปตรวจสอบรายเดือน เพื่อสอบทานการควบคุม
คุณภาพการผลิตของผู้ผลิตภายนอกอีกด้วย
ใบชาออร์แกนิค : บริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตและกำ�หนด
ปริมาณการเพาะปลูกใบชาในแต่ละปีโดยได้มกี ารทำ�สัญญาโดยเฉลีย่
อายุ 1 ปี กับ ผู้จัดจำ�หน่ายใบชา ซึ่งเป็นผู้รวบรวมใบชาจากชาวไร่
เพื่อลดความเสี่ยงจากการมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังได้
ควบคุมคุณภาพของใบชาโดยมีทีมวิจัยพัฒนาร่วมทำ�หน้าที่กำ�กับ
ขั้นตอนการเพาะปลูกที่ปลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมี หมักใบชา
เก็บยอดใบชา อบใบชา เก็บรักษาก่อนส่ง รวมถึงการติดตามและ
ตรวจสอบถึง กลิน่ รสชาติ น้�ำ หนัก สีสนั เพือ่ ควบคุมคุณภาพของ
ใบชาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงก่อนนำ�เข้าสูก่ ระบวนการ
ผลิต ใบชาพร้อมรอผลิตจะถูกเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อ
รักษาคุณภาพของใบชาให้คงที่ ทั้งนี้ ใบชาเป็นวัตถุดิบที่ปลูกง่าย
ในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทยซึ่งมีอากาศอบอุ่น-เย็น
และยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลน สำ�หรับการจัดซื้อใบชา
นั้น บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญากับคู่ค้าจำ�นวน 2-3 รายเสมอ โดยใบชา
ทีผ
่ ลิต/จัดหาโดยคูค่ า้ แต่ละรายเป็นวัตถุดบิ ทีส่ ามารถใช้ทดแทนกัน
ได้ หากคู่ค้ารายใดไม่สามารถจัดส่งใบชาให้ ได้ก็สามารถซื้อจากคู่
ค้ารายอื่นได้ เนื่องจากในการผลิตเครื่องดื่มชาแต่ละประเภท อาทิ
เครื่องดื่มชาเขียวหรือชาดำ� ซึ่งตั้งต้นจากใบชาประเภทเดียวกัน
แต่ขึ้นอยู่กับการนำ�ใบชามาผ่านกระบวนการผลิต
น้ำ�ตาลฟรุกโตส และน้ำ�ตาลทราย : เป็นวัตถุดิบที่จัดหาได้
ง่ายในประเทศไทย และไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสำ�คัญด้าน
คุณภาพใน กลุ่มผู้ผลิต ทั้งนี้ ราคาน้ำ�ตาลมีความผันผวนบ้างขึ้น
อยู่กับปริมาณผลผลิตในแต่ละปีและสอดคล้องกับราคาตลาดโลก
อย่างไรก็ตาม ตามแนวทางเน้นสินค้าเพื่อสุขภาพ ในปี2562ทำ�ให้มี
แนวโน้มที่จะใช้ปริมาณน้ำ�ตาลลดลง
น้ำ� : จัดหาโดยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งผลิตตามคำ�
แนะนำ�ขององค์การอนามัยโลกปี 2536 และนำ�มาผ่านกระบวนการ
Reverse Osmosis เพื่อนำ�มาใช้ ในการผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์ : ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชที ฝา กล่อง และ
ฉลาก บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่าง
ระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงความน่าเชือ่ ถือของระบบการท�ำงานของ
ผูผ้ ลิตเป็นส�ำคัญ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จะสามารถส่งมอบ
สินค้าได้ตรงตามคุณภาพและเวลาทีก่ �ำหนดไว้ และมีการสอบทานและ
ติดตามคุณสมบัตขิ องผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างสมำ�่ เสมอ
ก๊าซธรรมชาติ : บริษทั ฯ ได้ท�ำ สัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ
กั บ บริ ษั ท ในประเทศไทยแห่ ง หนึ่ ง โดยสั ญ ญามี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ถึ ง
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 และสามารถต่ออายุได้ โดยแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา
นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและเพื่อ
ให้ได้มาซึง่ ราคาทีส่ มเหตุผล บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะเลือกซือ้ วัตถุดบิ
จากคูค่ า้ ผูผ้ ลิตรายใหญ่หลายราย อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีความสัมพันธ์

ที่ดีกับผู้จัดจำ�หน่ายวัตถุดิบ และที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการสั่งซื้อ
วัตถุดิบจากผู้จัดจำ�หน่ายรายใดเกินร้อยละ 30 ของยอดซื้อรวม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี 2562 ไม่พบผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมอย่างมีนยั สำ�คัญ
บริษัทฯ คำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของพนักงาน
และบุคคลอื่นๆ ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน และให้ความ
สำ�คัญในการพัฒนาธุรกิจให้มนั่ คงก้าวหน้าควบคูก่ บั ความมุง่ มัน่ ที่
จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนือ่ งโดยยึดมัน่ ต่อการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ตระหนักดี
ว่า จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มจากการ “ให้” และในความเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน ตลอดจนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ด้วยการ
สร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
การทำ�ให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน การ
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมคือการร่วมมือและมีส่วนร่วมระหว่าง
บริษัทฯ กับชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินงาน
หรือกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง
ตลอดจนฟืน้ ฟูสงั คมวัฒนธรรม ธรรมชาติ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์
ทั้งที่เป็นชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ติดกันหรือใกล้เคียงบริษัทฯ หรือ
หน่วยงานของบริษัทฯ เสมือนเป็นชุมชนเดียวกัน รวมถึงชุมชนและ
สังคมทีต่ งั้ อยูห่ า่ งไกลออกไป(รายละเอียดเพิม่ เติมใน “รายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”)
การวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม
บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ควบคุมคุณภาพของสินค้าทุก
ขัน้ ตอนตัง้ แต่การคัดเลือกผูข้ ายวัตถุดบิ และบรรจุภณ
ั ฑ์ การตรวจสอบ
ระบบการทำ�งานของผู้ขาย การประเมินผู้ขาย และการตรวจสอบ
สินค้าก่อนการรับเข้ากระบวนการผลิต ในส่วนของกระบวนการ
ผลิตมีการตรวจสอบคุณภาพด้วยโดยใช้ Quality plan ซึ่งเป็น
เครือ่ งมืออ้างอิงมาตรฐานการสุม่ ตัวอย่างตาม MIL-STD_105E และ
มีการตรวจคุณภาพสินค้าสำ�เร็จรูป ทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ
ประสาทสัมผัสตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ก่อนการปล่อยสินค้าออก
จากโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำ�ระบบการจัดการเชิงบูรณาการ
คุณภาพ-สุขลักษณะ-ความปลอดภัยอาหาร ได้แก่ การจัดทำ�ระบบ
GMP, HACCP, ISO9001:2008, HALAL, ISO14001, ISO17025,
ISO50001 และมาตรฐานสากลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น และได้เปิด
เผยโดยละเอียดใน “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” ของบริษทั ฯ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ได้พัฒนาความรู้ที่เกิด
จากประสบการณ์การดำ�เนินงานและนำ�มาเผยแพร่ให้แก่บริษทั ฯ และ
หน่วยงานที่สนใจ โดยมีบริษัทฯ และหน่วยงานที่สนใจขอเข้าเยี่ยม

ชมศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์” โดยมีแนวคิดปลูกจิตสำ�นึกให้แก่
คนในสังคมให้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเคารพ
ธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด กรีนโนเวชั่น นวัตกรรมจากความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ คือผลลัพธ์จากการประกอบกิจการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดผลสำ�เร็จอย่างจริงจังและเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดการผลิต และกระบวนการทำ�งานไม่
ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลง
ใหม่ทั้งหมด หรือการพัฒนาต่อยอดเป้าหมายของนวัตกรรมคือ
การสร้างสรรค์เชิงบวก เพือ่ สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัง้ ใน
ระยะสัน้ และขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การและผูเ้ กีย่ วข้อง
ในระยะยาว นวัตกรรมที่มง่ ุ เน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ ด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมนำ�ไปสูค่ วามเจริญเติบโตทีก่ า้ วหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืน
ของกิจการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตรวมทั้งการฟื้นฟูและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเช่นการปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตที่เกิด
มูลค่าเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติของนวัตกรรมนั้นคือ
การที่นวัตกรรมของบริษัทฯ ที่นอกจากจะเป็นผลลัพธ์อันเกิดจาก
การ ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง
แล้วยังสามารถสร้างความก้าวหน้าเชิงเศรษฐกิจสร้างสุขภาวะอย่าง
เป็นระบบแก่สงั คม มีการคำ�นึงถึงการสร้างคุณค่าและมูลค่าทีส่ มดุล
รวมถึงพิจารณาความต้องการของบริษทั ฯ ควบคูก่ บั สังคมทีก่ ลาย
เป็นการสร้างกระบวนการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมทีเ่ ป็นนวัตกรรมอีกด้วย เช่น นวัตกรรมการผลิตเครือ่ งดืม่ ที่
ดีตอ่ สุขภาพผูบ้ ริโภค โดยลดสัดส่วนความหวานแต่ยงั คงรสชาติและ
คุณภาพทีด่ ตี ่อผู้บริโภค เช่นกลุ่มเครื่องดื่มชาสมุนไพร “ เย็น เย็น”
ทุกรสชาติ และมีกิจกรรมต่างๆดังนี้
โครงการ MASCI
เข้าร่วมโครงการจัดทำ�ระบบการจัดการนวัตกรรม(Innovation
Management System : InMS) ครบถ้วนตามโปรแกรมของ
สำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยมี MASCI (สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ) เข้าตรวจประเมินการนำ�มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้
จัดการงานโครงการและกระบวนการสู่การสร้างนวัตกรรมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ RDC (KU.)
ทำ�โครงการร่วมกับศูนย์พฒ
ั นาบุคคลากรวิจยั ในอุตสาหกรรม
อาหาร (RDC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพือ่ แก้ปญ
ั หาผลิตภัณฑ์
ทีพ
่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่ตามหลักวิชาการโดยอาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญร่วมพัฒนา
ตัง้ แต่ตน้ กระบวนการ

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ และ โครงการ
ในอนาคต

บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) มีเป้าหมายที่
จะเป็นผูน้ �ำ ธุรกิจเครือ่ งดืม่ คุณภาพและนวัตกรรมทีเ่ ติบโตไปพร้อมกับ
สังคมทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั ฯ จะมุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความหลากหลายและ
รองรับความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงการพัฒนาโอกาส
ทางธุรกิจเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยบริษทั ฯ คาดว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉลีย่ ปีละ
2-3 กลุม่ สินค้า นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะมุง่ เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการทำ�งานโดยจะนำ�เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเข้ามาสนับสนุน
กระบวนการผลิตเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพควบคู่ไป
กับการดำ�เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน

โครงการในอนาคต

บริษัทฯตระหนักถึงความสำ�คัญของการผลิตเครื่องดื่มที่
มีคุณภาพและนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดีโดยตั้งเป้า
หมายให้ได้ผลตอบแทนสูงเพือ่ สร้างผลตอบแทนระยะยาวทีเ่ หมาะสม
แก่ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และสังคม โดยบริษทั ฯมีการกำ�หนดโครงการ
ต่างๆทีจ่ ะส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความยัง่ ยืนและมี
ธรรมาภิบาล เช่น
เศรษฐกิจ
การตลาด
• การพัฒนาค้นคว้าสินค้าใหม่ทม่ี าพร้อมนวัตกรรมทัง้ ในกลุม่
ผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ยูแ่ ล้ว และ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ส�ำ หรับตลาดใหม่
• เพิม่ ยอดขายและส่วนแบ่งตลาดและช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
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• เสริมสร้างกำ�ไรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้นการพัฒนา
งานและควบคุมค่าใช้จา่ ยต่างๆ ให้มปี ระสิทธิผลยิง่ ขึน้
• การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้นำ�มาซึ่งราคา
ขายปลีกทีแ่ ข่งขันได้
• การนำ�เสนอกิจกรรมทางการตลาดทีแ่ ปลกใหม่และโดนใจ
ผูบ้ ริโภค เพือ่ ให้เกิดความผูกพันธ์กบั แบรนด์ เพือ่ การเติบโตทีย่ ง่ ั ยืน
• การดำ�เนินธุรกิจรับจ้างผลิตOEM (Original Equipment
Manufacturing)
• ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มดำ�เนินการเดินสายการผลิต
เครื่ อ งจั ก รตั ว ใหม่ ที่ ส ามารถใส่ ชิ้ น เนื้ อ ขนาดใหญ่
คาร์ บ อนไดออกไซค์ ซึ่ง จะทำ � ให้ บ ริ ษัท ฯ สามารถผลิ ต
เครือ่ งดืม่ ทีม่ คี วามหลากหลายและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ไม่จ�ำ กัด
การวิจยั และพัฒนา
บริ ษั ท ฯให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ งานวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ให้
เครือ่ งดืม่ รสชาติใหม่พร้อมด้วยคุณภาพออกสูต่ ลาดทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศโดยมี หน่วยงาน Research and Development
(R&D) ของบริษัทฯเองเช่นในปี2562 เพื่อตอบรับนโยบายสุขภาพ
เพื่อผู้บริโภคของรัฐบาลเรื่องปริมาณความหวานในเครื่องดื่มโดย
บริษทั ฯก็มวี สิ ยั ทัศน์ในการผลิตเครือ่ งดืม่ ทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพจึงได้คดิ ค้น
วิธกี ารปรับสูตรเครือ่ งดืม่ เรือ่ งความหวานและได้คน้ พบนวัตกรรม
เครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภคที่มีความหวานลดลงโดยยังคง
รสชาติและประโยชน์เหมือนเดิมเช่นเครือ่ งดืม่ กลุม่ สมุนไพร “เย็น เย็น”
ทุกรสชาติ และอิชิตันหลายรสชาติ พร้อมแต่งตั้ง “คณะทำ�งาน
การจั ด การนวั ต กรรม” เพื่ อ การพั ฒ นาให้ เ กิ ด งานนวั ต กรรม
ด้านต่างเช่น การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การขาย และ การตลาดใหม่
กระบวนการผลิต เป็นต้น
สังคม
บุคลากร
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีค่า
อย่างยิง่ จึงให้ความสำ�คัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คงไว้ซ่งึ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของ
บริษทั ฯตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและคำ�แนะนำ�ของพนักงาน
ผ่านการสำ�รวจความผูกพันของพนักงานประจำ�ปี เพือ่ การพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการทำ � งาน สวั ส ดิ ก าร เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี
ความผูกพัน และภาคภูมใิ จในองค์กรอย่างยัง่ ยืน จำ�นวนพนักงานทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีพนักงานทัง้ สิน้ จำ�นวน 371 คน
โดยเป็นพนักงานประจำ�ทัง้ หมด
• การพั ฒ นาอาชี พ ของพนั ก งาน ได้ กำ � หนดเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถ
เลื่อนตำ�แหน่ง หรือสามารถโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
ไปยังหน่วยงานอื่นๆ บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและ

ความเหมาะสมรวมทั้ง กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารเลื่อ นตำ � แหน่ ง /
ปรับระดับตำ�แหน่งไว้อย่างชัดเจนตามKPI (Key Performance Indicator)
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจะมุ่งเน้นการฝึกอบรม
ภายในตามแผนการฝึ ก อบรมที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการพั ฒ นา
ความรู้ความสามารถ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอกโดยให้
โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำ�เสมอ และเหมาะสมกับพนักงานแต่ละ
ตำ�แหน่งเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพในการทำ�งานของพนักงาน
กิจกรรมเพือ่ สังคม
• บริษัทฯ จัดโครงการ “อิชิตัน เอ็กซ์พีเรียนซ์ อะคาเดมี่”
(ICHITAN Experience Academy) รวบรวมสุดยอดความรู้ 7
หลักสูตรครอบคลุมความรู้ด้านการผลิตเครื่องดื่มที่ทันสมัยซึ่ง
สอนโดย 7 ผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายธุรกิจของบ
ริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปี3 กำ�ลังขึ้นปี 4 สาขาที่เกี่ยวข้องในแต่ละคอร์ส
เท่านัน้ ไม่รบั บุคคลทัว่ ไปสายงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าสูธ่ รุ กิจเครือ่ งดืม่ ใน
ประเทศไทยผ่านการฝึกกับเทค2โนโลยีผลิตที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง
ในภูมิภาค
• บริษัทฯให้การสนับสนุนโครงการประกวดแผนการตลาด
J-MAT Award เป็นโครงการที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้นำ�ความรู้ที่ได้ศึกษาใน

ห้องเรียนมาลองปรับใช้กับโจทย์และสถานการณ์ทางการตลาด
จริง เป็นการฝึกคิด วิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อนำ�เสนออย่าง
สร้างสรรค์ พร้อมฝึกการทำ�งานร่วมกัน เป็นทีมก่อนที่จะออก
สูส่ นามการทำ�งานจริง โดยมีผู้ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมประกวด
เป็นจำ�นวน 455 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
• โครงการ “ชาคืนต้น” จัดขึน้ โดยบริษทั ฯตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559
จนถึงปัจจุบนั เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนเกษตรกร ผูป้ ลูก
ชาในพื้นที่ดอยพญาไพร อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่ง
เป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตใบชาราย
หลักของอิชติ นั สำ�หรับโครงการชาคืนต้นปีนี้ อิชติ นั มุง่ เน้นให้ความ
รู้ด้านเกษตรออร์แกนิค โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหาได้ ในท้อง
ที่มาผ่านกระบวนการเกษตรผสมผสาน ช่วยดูแลรักษาต้นชาให้
เติบโตอย่างปลอดสารพิษ พร้อมสร้างองค์ความรู้ ให้ชุมชนรู้จัก
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
• คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัทฯ ได้
แชร์แนวคิดการตลาดไม่เคยตัน ปั้น “อิชิตัน” สู่ความสำ�เร็จ สร้าง
แรงบันดาลใจให้ศึกษาจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM)กว่า 1,400
คน ด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “From Local to Global” ซึ่ง
เป็นเรื่องสำ�คัญอย่างยิ่ง ในการสร้างและพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน
ซึ่งเป็นยุคที่โลกการค้าแคบลง และไม่มีขอบเขตจำ�กัดในการซื้อขาย
อย่างเช่นในอดีตจึงเป็นสิง่ ทีว่ า่ ทีน่ กั การตลาดรุน่ ใหม่ไม่ควรมองข้าม
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สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯได้สนองนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว ติดตั้งระบบ
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Roof) สร้างพลังงานสะอาด
ทดแทน ในระบบการผลิตของโรงงาน อิชติ นั กรีน แฟคทอรี่ ตามแนวคิด
ลด ทดแทน บำ�บัด และนำ�พลังงานกลับมาใช้ ใหม่ โดยในปี 2560
บริษัทฯได้รับ 2 รางวัลคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม
สีเขียวระดับ 4 (Green Industry Level 4) และ โครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand
Voluntary Emission Reduction : T-VER)
โรงงาน อิชิตัน กรีน แฟคทอรี ของบริษัทฯ มีพื้นที่รวม 76
ไร่ เป็นพื้นที่ผลิตกว่า 30,000 ตรม.ประกอบด้วย 7 สายการผลิต
เครือ่ งดืม่ แบบขวด และ 2 สายการผลิตแบบกล่อง มีก�ำลังการผลิต
สูงสุด 1,500 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่องต่อปี การติดตั้งแผ่นโซ
ลาร์ รูฟ ขนาด 2,544 กิโลวัตต์ (kWp) บนพื้นที่ของหลังคาโรงงาน
ขนาด 25,000 ตรม. สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในการผลิต
เครื่องดื่มของอิชิตัน ทดแทนได้ถึงปีละ 3,354 เมกะวัตต์ต่อปี
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 747 ตัน
ต่อปีและสามารถลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานไฟฟ้าได้ถงึ 14.4 ล้านบาท
ต่อปี บริษัทฯ ตั้งใจที่จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ทุกขวดเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับภาค
ธุรกิจที่ต้องมีการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อมเพราะโลกก�ำลังเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและ

30

รายงานประจำ�ปี 2562

ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนมากขึ้น โดย อิชิตัน กรุ๊ป มุ่งสู่ธุรกิจ
คาร์บอนต�่ำและยั่งยืนต่อเนื่องตอกย�้ำวิสัยทัศน์ ผู้น�ำธุรกิจเครื่อง
ดื่มคุณภาพ และนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี โดยได้
รับรองการขึ้นทะเบียน ‘คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร’ (CFO) จาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน ‘ร้อยดวงใจ
ร่วมใจลดโลกร้อน’ ซึง่ จัดขึน้ โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่องค์กรที่
ตระหนักในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในโลกปัจจุบนั ภาย
ใต้แนวคิดลดโลกร้อนวันนีเ้ ริม่ ต้นทีต่ วั เรา (It’s perfect time to start
action.)
โครงการ ICHITAN BACK FOR GOOD BOTTLE
โครงการ ICHITAN BACK FOR GOOD BOTTLE ร่วมมือ กับ
แบรนด์ Qualy เพือ่ นำ�ขวดพลาสติก และ ขวดพรีฟอร์มทีเ่ หลือทิง้
และไม่ได้มาตรฐานจากการผลิตที่โรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี
ไปแปรรูปเป็นสินค้าแบรนด์เนมเพื่อสร้างมูลค่าตามแนวคิด “ZERO
WASTE” โดยมีการออกงานแสดง ประชาสัมพันธ์ และ จัดทำ�ส่วน
แสดงผลลัพธ์โครงการที่ตันแลนด์ วันที่ 27-28 เมษายน 2562 นำ�
เสนอ Collection ใหม่ให้แก่ตัวแทนจำ�หน่ายของ Qualy จำ�นวน 7
ประเทศ ได้แก่ญปี่ นุ่ จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์
และเยอรมัน วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2562 Ambiente เมืองแฟรงค์เฟิรต์
ประเทศเยอรมัน

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 5 ท่าน
ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2556 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย
นางอิง ภาสกรนที
พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
นายปรีชา อัจฉรานนท์
นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
นายธนพันธุ์ คงนันทะ

		
		

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่กำ�หนดบทบาท หน้าที่ไว้ ในกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 และประยุกต์ ใช้
ตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001:2015 ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดังกล่าวทั้งสิ้น 4 ครั้งโดยสรุปได้ดังนี้
• พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยพิจารณาความเสี่ยงอย่างละเอียดรอบคอบทั้ง
ความเสีย่ งจากภายนอกและความเสีย่ งจากภายในให้ครอบคลุมทุกมิตทิ วั่ ทัง้ องค์กรพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ่ เป็นการป้องกันหรือ
เป็นโอกาส
• กำ�หนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสีย่ งทัว่ องค์กรให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
ตามสถานการณ์
• ติดตาม ประเมินผล และให้ขอ้ เสนอแนะต่อการดำ�เนินงานของบริษทั ฯรายไตรมาสเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ฝ่ายบริหารได้บริหารงานโดยพิจารณา
ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นสำ�คัญพร้อมแนวทางในการกำ�หนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที
• พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบต่อการจัดทำ�ความเสี่ยงองค์กรประจำ�ปี 2562 โดยกำ�หนดให้สอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ
• พิจารณาจัดให้มกี ารฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสีย่ งเพือ่ เพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ความเสีย่ งแก่ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
• รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

				

			
นางอิง ภาสกรนที
					
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ปัจจัยและการบริหารความเสี่ยง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ข อ ง
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการบริหารความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจในทุกกระบวนการ
ระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร โดยการ
บริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และลดผลกระทบที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น โดยใช้ ค วามเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ เ ป็ น โอกาส (Risk
Appetite) เพื่อการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
บนหลักการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance
Code) และประยุกต์ใช้ 5 องค์ประกอบ 20 หลักการของกรอบ
แนวทาง COSO - ERM 2017 : Enterprise Risk Management
(Integrating with Strategy and Performance) นำ � ไปปฏิ บ ั ต ิ
ทั ่ ว ทั ้ ง องค์ ก ร โดยจั ด ให้ ม ี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารความเสี ่ ย ง
มี 3 ระดั บ ดั ง นี ้
• ระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามเห็ น ชอบ ติ ด ตาม และปรั บ ปรุ ง
แผนบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น และอนาคต รวมถึ ง การให้ ค วามเห็ น
เสนอแนะให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายและกลยุ ท ธ์ ข องธุ ร กิ จ
(Top Down)
• ระดับผู้บริหารระดับสูง ให้คำ�แนะนำ� กำ�กับดูแล และติดตาม
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงาน เสนอผลต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
• ระดับหน่วยงาน เป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบด้านความเสี่ยงในระดับ
ฝ่าย บ่งชี้ ประเมิน ทำ�แผน ดำ�เนินการ รายงาน เสนอผลต่อ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำ�ทุกเดือน (Bottom Up)
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทำ�หน้าทีพ
่ จิ ารณาและติดตาม
นโยบายการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์
ขององค์กรโดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำ�กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติไปปฏิบัติ เช่น
การจัดทำ�คูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง การจัดทำ�แผนบริหารความเสีย่ ง
เชือ่ มโยงกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำ�เนินงาน การติดตามผลการ
บริหารความเสีย่ งประจำ�ปี เป็นต้น เพือ่ เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน
และมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนประเด็นความเสี่ยงสำ�คัญและ
แผนรองรับที่เหมาะสมเพียงพอให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์
โดยปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายอย่างมี
นัยสำ�คัญแบ่งเป็น 4 ด้านสรุปได้ดังนี้
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1. ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
• ความเสีย่ งจากการทีแ่ บรนด์ของอิชติ นั ผูกติดกับคุณตัน ภาสกรนที
การผูกติดแบรนด์อิชิตันเข้ากับ คุณตัน ภาสกรนที ซึ่งเป็น
บุคคลมีชื่อเสียงในประเทศไทย เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการสร้าง
แบรนด์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ จ ดจำ � และเป็ น ที่ รั บ รู้ ข องผู้ บ ริ โ ภคที่ ไ ด้ ผ ลและมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งนีเ้ ป็น
อย่างดีและได้มีการวางแผนดำ�เนินการเพื่อส่งเสริมให้แบรนด์ของ
อิชิตันให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การส่งเสริมการตลาดที่แสดงถึงการมุ่งเน้นให้ความสำ�คัญกับการ
ผลิตสินค้าที่คำ�นึงสุขภาพผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ แวดล้อมและการออกสินค้าตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุม่ ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย โดยไม่เน้นผูกติดแบรนด์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง
ทางฝ่ายการตลาดของบริษทั ฯก็ได้ด�ำ เนินการลดการเชือ่ มโยงภาพ
คุณตันต่อผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯโดยพยายามลดการให้คณ
ุ ตันแสดง
ในโฆษณาใหม่ๆของบริษทั ฯยกเว้นผลิตภัณฑ์ใหม่ทต่ี อ้ งการสือ่ สาร
ให้รบั รูว้ า่ เป็นสินค้าจากบริษทั ฯของคุณตัน
• ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน
เนื่องจากธุรกิจเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่เ หมาะสมกับสภาพ
ภูมอิ ากาศของประเทศไทยและมีผปู้ ระกอบการธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย
เครื่องดื่มจำ�นวนมากในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะการ
แข่งขันที่ค่อนข้างรุน แรงและส่งผลกระทบต่อรายได้และยอดขาย
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายในการกำ�หนดราคาที่เหมาะสมและ
ไม่ เ น้ น การตั ด ราคา โดยจะเน้ น การเป็ น ผู้ นำ � ในด้ า นนวั ต กรรม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการตลาดรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการจัด
กิจกรรมการตลาด การโฆษณา และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับสินค้าในกลุ่มชาเขียวพร้อมดื่มการสร้างความแตกต่างใน
ผลิตภัณฑ์ในด้าน รสชาติ คุณภาพ และบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ซึง่ บริษทั ฯก็มแี ผนกลยุทธ์ในการสรรหาแหล่งวัตถุดบิ คุณภาพ และ
ระบบการผลิตระดับมาตรฐานสากลในราคาทีเ่ หมาะสมต่อผูบ้ ริโภค
และแข่งขันได้ ในธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น ชาเขียวพร้อมดื่มพรีเ มี่ยม
ภายใต้ตราสินค้า “ชิซึโอกะ” เครื่องดื่มชาผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว
ภายใต้ตราสินค้า “ชิว ชิว” เครื่องดื่มสมุนไพรภายใต้ตราสินค้า
“เย็นเย็น” และเครือ่ งดืม่ กลุม่ สุขภาพทีไ่ ด้สญ
ั ลักษณ์ “โลโก้ทางเลือก
เพื่อสุขภาพเป็น” เป็นต้น
• ความเสี่ยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ้ งท�ำอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯจึง
อาจมีความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ต้องแข่งขันกับ
เวลาและการบริหารต้นทุนให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู ้ บ ริ โ ภค และสามารถแข่ ง ขั น ได้ ในตลาด

โดยได้แต่งตั้งคณะท�ำงาน(Stage Gate) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ทบทวนผลิตภัณฑ์ใหม่ และให้ความเห็นทีมงานพัฒนาสินค้าใหม่ (New
Product Development) ตัง้ แต่ขนั้ แนวคิด จนถึงการพัฒนา ทดสอบ
และน�ำออกสูต่ ลาดรวมทัง้ ก�ำหนดเป็นแนวทางปฏิบตั วิ า่ ทุกครัง้ ก่อน
การเปิดตัวหรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ ใหม่ บริษัทฯจะท�ำการส�ำรวจ
พฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริโภคโดยสถาบันวิจยั ด้านการตลาด
รวมถึงท�ำการทดสอบคุณภาพ การผลิต การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
การทดสอบรสชาติ พร้อมวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนจากการผลิต
และจ�ำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นระดั บ ที่ ค วบคุ ม ได้
โดยบริ ษั ท ฯมี ก ารจั ด ตั้ ง ฝ่ า ยวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and
Development) ทีม่ กี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าอย่างสมำ�่ เสมอภาย
ใต้การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้
ผู ้ บ ริ โ ภค และ ลู ก ค้ า มั่ น ใจได้ ว ่ า การออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ จ ะ
ประสบความส�ำเร็จในตลาดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
• การพึ่งพิงผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าหลัก
บริษัทฯ กระจายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade) ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional
Trade)ผ่านตัวแทนผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าหลัก 3 ราย โดยสัญญาจัด
จำ�หน่ายมีอายุ 3-5 ปี ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ไอแอมกรีนที จำ�กัด และ บริษัท บุญรอดเอเชีย จำ�กัด ด้วย
สัดส่วนการกระจายสินค้าคิดเป็นร้อยละ 63.6 ร้อยละ 5.8 และ
ร้อยละ 2.9 (ของยอดขายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามลำ�ดับ) และมียอดส่งออกคิดเป็นร้อยละ 27.7 (ของยอดขาย
สำ�หรับ ปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ) ซึง่ บริษทั ฯจึงอาจมีความ
เสี่ยงในการพึ่งพิงผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าหลักดังกล่าว โดยการมีผู้จัด
จำ�หน่ายสินค้าหลัก 3 ราย ถือเป็นแนวทางการกระจายความเสี่ยง
ของบริษัทฯตามข้อตกลงที่ได้กำ�หนดไว้ ในสัญญาการจัดจำ�หน่าย
กับทางผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าหลักคือ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำ�กัด ที่ให้บริษัทฯสามารถเพิ่มผู้จัดจำ�หน่ายได้อีก 2 รายดังกล่าว
ข้างต้นเพือ่ เป็นการบริหารความเสีย่ ง อย่างไรก็ตามจากความสัมพันธ์
อันดี ปีที่ผ่านมากับผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าหลัก 3 รายข้างต้น และการ
ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในสั ญ ญาอย่ า งเคร่ ง ครั ด บริ ษั ท ฯมั่ น ใจ
ได้วา่ ผูจ้ ดั จำ�หน่ายหลักดังกล่าวจะต่ออายุสญ
ั ญาจัดจำ�หน่ายสินค้า
ให้บริษัทฯต่อไป

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
(Operational Risk)
• ความเสี่ยงทางด้านแรงงานและกระบวนการผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พนักงานของบริษัทฯมีจำ�นวน
371 คนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดในระบบการผลิตและคุณภาพ
ของสินค้าบริษัทฯจึงได้ลงทุนในเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ“Auto

Warehouse”ที่ “โรงงานอิ ชิ ตั น ” ซึ่ ง เป็ น โรงงานแห่ ง แรกใน
ประเทศไทยที่มีการดำ�เนินการผลิตแบบอัตโนมัติตั้งแต่ต้นสายการ
ผลิตไปจนถึงสต็อกเก็บสินค้าโดยสามารถเดินเครื่องติดต่อกันได้
ถึง120ชั่วโมงลดปัญหาการผิดพลาดในการผลิตลดปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานและเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั ตัวสินค้าได้ครอบคลุม
ทุกด้าน ปัจจุบันบริษัทฯมีกำ�ลังการผลิต 1,500 ล้านขวด และ 200
ล้านกล่องต่อปี ด้วยนวัตกรรมบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold
Aseptic Filling Technology)เป็นเทคโนโลยีระดับโลกในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม พร้อมทั้งการนำ�ระบบการบำ�รุงรักษาแบบทวีผล(TPM)
มาใช้เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักรให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น สร้างขีดความสามารถในระดับที่
มัน่ ใจว่าสามารถรองรับความต้องการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนือ่ ง
โดยข้อมูลข้างต้นทำ�ให้บริษทั ฯสามารถควบคุมและจัดการความเสีย่ ง
ด้ า นแรงงานและความพร้ อ มใช้ ง านของเครื่ อ งจั ก รระบบ
อัตโนมัต“ิ Auto Warehouse”ได้ ในระดับทีไ่ ม่เป็นสาระสำ�คัญ
• ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการบริโภค
เนื่ อ งจากความปลอดภั ย ในการบริ โภคเป็ น หนึ่ งในปั จ จั ย
สำ�คัญ ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสำ�คัญต่อความน่าเชือ่ ถือของผลิตภัณฑ์ทงั้ หมด ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงให้ความสำ�คัญในการคัดเลือกวัตถุดบิ และพิถพ
ี ถิ นั ในทุกขัน้ ตอน
การผลิ ต เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โภคมั่ น ใจได้ ว่า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ มี
คุ ณ ภาพสู ง และได้ ม าตรฐานสากล เช่ น GMP, HACCP,
ISO9001:2008, HALAL, ISO14001, ISO17025, ISO50001,
FSFC22000 เป็นต้น ในกระบวนการผลิตทุกชุดจะมีการเก็บตัวอย่าง
ตามมาตรฐานไว้เพื่อตรวจสอบเชื้ออย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะ
จำ�หน่ายออกไปและเก็บป้องกันไว้สำ�หรับการอ้างอิง โดยในสินค้า
1 ชุดจะผลิตออกมาเป็นจำ�นวนมากถ้าหากมีการติดเชื้อจะต้องติด
เชื้อทั้งชุด ดังนั้น ก่อนที่จะส่งออกไปจำ�หน่ายทางแผนกประกัน
คุณภาพ(QA)จะนำ�ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบในห้องแล็บ ( Laboratory)
ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์
และในทางปฏิบัติเครื่องจักรของบริษัทฯใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็น
ระบบปิดทั้งกระบวนการที่ผ่านมายังไม่เคยปรากฏเรื่องความไม่
ปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์

3. ความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risk)
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษั ท ฯมี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า ง
ประเทศซึ่งเกิดจากแผนธุรกิจที่มีการขยายตลาดส่งออกไปต่าง
ประเทศมากขึน้ ในรูปแบบการซือ้ สินค้าและการขายสินค้าเป็นสกุลเงิน
ตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯได้บริหารความเสีย่ งโดยการ
เจรจากับคู่ค้ารับชำ�ระเป็นเงินสกุลเงินบาทเป็นส่วนใหญ่ พร้อมนำ�

33

รายงานประจำ�ปี 2562

เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) ต่างๆมารองรับไว้
เช่น Fx Forward อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ
ไม่มีความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศที่เป็นสาระสำ�คัญ
• ความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบหลักที่สำ�คัญ ได้แก่ ใบชาออร์แกนิคซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 30 ของต้นทุนการผลิต สภาพภูมิอากาศอันไม่
แน่นอน ในปัจจุบนั อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตชาและอาจ
ก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลน ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาวัตถุดิบมีความ
ผันผวน บริษทั ฯ จึงได้มกี ารวางแผนการจัดการล่วงหน้า โดยฝ่าย
จัดซื้อได้มีการทำ�สัญญาสั่งซื้อสินค้ากับผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบหลักไว้
ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือมากกว่า เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่
มีคณ
ุ ภาพตรงตามข้อกำ�หนดของบริษทั ฯ ในปริมาณทีเ่ พียงพอกับ
แผนการผลิตในราคาทีเ่ หมาะสม และได้มกี ารวางแผนจัดหาวัตถุดบิ
จากหลายแหล่ ง เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง คู่ ค้ า รายใด
รายหนึง่ โดยบริษทั ฯได้ท�ำ สัญญากับผูจ้ �ำ หน่ายจำ�นวน 2-3 รายเสมอ
โดยใบชาที่จัดหาโดยคู่ค้าแต่ละรายเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทน
กันได้หากคู่ค้ารายใด ไม่สามารถจัดส่งใบชาให้ได้ก็สามารถซื้อจาก
คู่ค้ารายอื่นได้เนื่องจากในการผลิตเครื่องดื่มชาแต่ละประเภท อาทิ
เครื่องดื่มชาเขียวหรือชาดำ�ซึ่งตั้งต้นจากใบชาประเภทเดียวกันแต่
ขึ้นอยู่กับการนำ�ใบชามาผ่านกระบวนการผลิต หมัก บ่ม และเติม
รสชาติ ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯมี
การบริหารจัดการที่ดีและเพียงพอ

4. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ (Compliance Risks)
• ความเสี่ยงกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ50
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มภาสกรนที ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
กลุ่มใหญ่ในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 57.5 ของทุนชำ�ระแล้ว จึงทำ�ให้
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กลุม่ ภาสกรนที สามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด
เช่น เรือ่ งการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับบริษัทที่ต้องได้รับมติเสียงสามในสี่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ จึงอาจไม่สามารถรวมคะแนนเสียงเพือ่ ตรวจ
สอบถ่วงดุลเรือ่ งทีเ่ สนอได้ อย่างไรก็ตาม กลุม่ ภาสกรนที ไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงในการพิจารณาการเข้าทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันกับกลุม่
ภาสกรนทีแต่ ในทางกลับกันการถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่มครอบครัว
คุณตัน ภาสกรนที เป็นการการันตีวา่ คุณตัน และภรรยา จะยังคงทำ�
หน้าทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารถ่ายทอดประสบการณ์ธรุ กิจและกำ�หนดทิศทาง
ของบริษทั ฯต่อไปทัง้ นีโ้ ครงสร้างองค์กรของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 5 ชุ ด ได้ แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารโดยมีการกำ�หนดขอบเขต
อำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน เพือ่ ให้การ
ดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี
พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการ
อิ ส ระทั้ ง คณะจะทำ � หน้ า ที่ ติ ด ตามรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น โดยให้
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในนำ�เสนอรายไตรมาส
• ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารมีการติดตามความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึ้นใหม่ทั่วโลก (Global Emerging Risk) อย่างสม�่ำเสมอโดย
พิจารณาความเสี่ยงที่อาจกระทบหรือเป็นโอกาสต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive
Innovation)/ความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศแบบกะทันหัน เป็นต้น โดยมีการวิเคราะห์โอกาสจะเกิดและ
แนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม
ทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ
ชื่อบริษัท

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษทั ฯ)

ชือ่ ย่อหลักทรัพย์

ICHI

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 1,000,000 บาท
โครงสร้างการถือหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์/Index SET / SET CLMV/ SET THSI
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทร่วม

CG Rating

ชื่อบริษัทร่วม

“ดีเลิศ”

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ประกอบธุรกิจ
บริษัทฯด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มภายใต้
ตราสินค้า “อิชิตัน”เครื่องดื่มสมุนไพร “เย็นเย็น โดยอิชิตัน” เครื่องดื่ม
น�้ำผลไม้ “ไบเล่”
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 8 อาคารทีวนั ชัน้ 42 – 44 ซอย สุขมุ วิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
(02) 023-1111
โทรสาร
(02) 020-3999
ที่ตั้งโรงงาน
โรงงานอิชิตัน กรุ๊ป สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โซน 3
เลขที่ 111/1 หมู่ 4 ตำ�บลอุทัย อำ�เภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(13210)
โทรศัพท์
(035) 276 111
โทรสาร
(035) 276 123

1,000,000 บาท
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ถือในสัดส่วน ร้อยละ 99.99
(โดยมีกรรมการร่วมกัน)

บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย

ประกอบธุรกิจ
เป็นผูด้ �ำ เนินธุรกิจผลิตและจัดจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่ พร้อมดืม่ ภายใต้ตราสินค้า
“ อิชิตัน”
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
Jl. MH. Thamrin No.9, Kel. Cikokol, Kec. Tangerang,Tangerang
15117, Banten
โทรศัพท์
021-55755951
ทุนจดทะเบียน
(ณ 31 ธันวาคม 2562)
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
(ณ 31 ธันวาคม 2562)

628,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
(ประมาณ 1,435.5 ล้านบาท)
480 ,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
(ประมาณ
1,097.2 ล้านบาท)
(**ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

โครงสร้างการถือหุ้น

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

รายละเอียดบุคคลอ้างอิง

เลขทะเบียนบริษัท

0107556000485

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ทุนจดทะเบียน

1,300,000,000 บาท

ที่อยู่
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 1,300,000,000 บาท
เว็บไซต์บริษัท

www.ichitangroup.com

เลขานุการบริษัท

นางสาวจินดา สงรอด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ir@ichitangroup.com
บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท

บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำ�กัด

ประกอบธุรกิจ
ดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่ายสินค้า ประเภทเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
ที่ตั้งสำ�นักงาน
เลขที่ 8 อาคารทีวนั ชัน้ 42 - 44 ซอย สุขมุ วิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานครฯ 10110
โทรศัพท์
(02) 023-1111

โทรศัพท์
โทรสาร

(02) 009 9000
(02) 009 9991

Website

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ที่อยู่

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 50-51ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์

(02) 677 2000
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ “จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ40
ของกำ�ไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรร
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย” คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลประจำ�ปีของบริษัทฯโดยจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้น แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลได้เป็น
ครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯมีผลกำ�ไรสมควรที่จะทำ�เช่นนั้นแล้ว
ให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน
ฐานะทางการเงิน และการดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษัทฯอย่างมีนัย

สำ � คั ญ และขึ้ น อยู่ กั บ กระแสเงิ น สด รวมถึ ง ความจำ � เป็ น และ
ความเหมาะสมในอนาคตของบริษทั ฯและเป็นไปตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ
มีต่อสถาบันการเงินสำ�หรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ย่อยคณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ตามผลประกอบการของแต่ละบริษัทและขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและ
แผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำ�ปี
(งวด 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ) โดยให้นำ�เสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี2563 อนุมัติต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
รายละเอียดเงินปันผลจ่าย (บาท:หุ้น)

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

1) เงินปันผลระหว่างกาล ( 1 มกราคม - 30 มิถุนายน)

--

--

--

2) เงินปันผลงวดสุดท้าย ( 1 กรกฎาคม- 31 ธันวาคม)

--

--

--

0.35

0.05

0.15

รวมจ่ายเงินปันผลทั้งปี (บาท : หุ้น)

0.35

0.05

0.15

รวมเป็นเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)

455.0

65.0

195.0

กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)

407.5

43.8

315.1

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ ( ร้อยละ)

111.7

166.7

62.0

3) เงินปันผลประจำ�ปี

( 1 มกราคม - 31 ธันวาคม)*

หมายเหตุ: *รออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563
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โครงสร้างการถือหุ้น และ การจัดการ
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 (วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ครัง้ หลังสุด) บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ ทัง้ สิน้ 13,641 ราย (คิดจากทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
1,300,000,000 หุ้น) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจำ�นวน 10 ราย ดังนี้

ลำ�ดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ความสัมพันธ์ กับ
ประธานกรรมการบริษทั

จำ�นวนหุ้น
(หุ้น)

หุ้น
(ร้อยละ)

--

360,639,600

27.74

น้องชายภรรยา

86,406,200

6.65

1.

นายตัน ภาสกรนที

2.

นายจารุวร สุขพันธุ์ถาวร

3.

นางอิง ภาสกรนที

ภรรยา

60,000,000

4.62

4.

นาย ภาสกร ภาสกรนที

บุตรชาย

60,000,000

4.62

5.

ด.ญ.ใกล้นที ภาสกรนที

บุตรสาว

60,000,000

4.62

6.

น.ส.วริษา ภาสกรนที

บุตรสาว

48,382,600

3.72

7.

นายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร

พี่ชายภรรยา

40,000,000

3.08

8.

นาย ธิติ จิรนนท์กาล

ไม่มี

35,000,000

2.69

9.

น.ส.สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร

พี่สาวภรรยา

26,127,900

2.01

10.

Mrs.CHEN,MEI-FANG

ไม่มี

24,842,000

1.91

รวม

801,398,300

61.66

ข้อจำ�กัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำ�นวนหุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว โดย ณ วันที่
12 มีนาคม 2563 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำ�นวนร้อยละ 5.03

37

รายงานประจำ�ปี 2562

โครงสร้างองค์กร
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำ�นักเลขานุการ
บริษัท

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ายกำ�กับ
การปฏิบัติงาน

กรรมการผู้อำ�นวยการ
นายตัน ภาสกรนที
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
นางอิง ภาสกรนที

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชี และการเงิน
นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
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รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
นายธนพันธุ์ คงนันทะ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานโรงงาน
นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ
จำ�นวน 3 ท่าน ซึง่ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เป็นกรรมการอิสระ โดยได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 3/2557 เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
1. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์		
		 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ		
		 กำ�หนดค่าตอบแทน
2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
		
		 กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3. นางอิง ภาสกรนที		
		 กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง กำ � หนดไว้ ใ น
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดย
มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษทั และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวม
ทัง้ ทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และประธานเจ้า
หน้าทีบ่ ริหารและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณา โดยใน
ปี 2562คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้มีการ
ประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ทั้งสิ้น 4
ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน
เข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 4 ครั้งเพื่อติดตามและพิจารณาเรื่อง
สำ�คัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำ�หนดไว้ ใน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยสรุปได้
ดังนี้
• ในการสรรหากรรมการบริ ษั ท กรรมการในคณะ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งคณะ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยคำ�นึง
คุ ณ สมบั ติ ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ ประสบการณ์
ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย และภาวะผูน้ �ำ ตลอดจนวิสยั ทัศน์และ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินกิจการของ

บริษัทฯ โดยไม่จำ�กัดเฉพาะในเรื่อง เพศเท่านั้นรวมทั้งยังต้องคำ�นึง
ถึงขนาด โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่ เ หมาะสม ตามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate
Governance Code) และให้ ก ารบริ ห ารจั ด การเป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำ�หนด
กฎหมาย และ กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสถานการณ์ รวมถึ ง
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนในการกำ�กับดูแลกิจการ
โดยเปิดโอกาสในการเสนอวาระและเสนอชือ่ บุคคลเข้าเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบวาระเป็นการล่วงหน้าทุกปีสำ�หรับการประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี โดยนำ � เสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาและนำ�เสนออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• ในการกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง ได้ก�ำ หนดวิธกี ารและหลักเกณฑ์
การกำ�หนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน
ความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัด
การดำ�เนินงาน ที่สำ�คัญรวมถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมาย ตลอดจนผลประกอบการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และปัจจัยทีอ่ าจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯและภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมอย่างเหมาะสมและนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และนำ�เสนออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง
• จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำ�ทุกปีและ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำ�ผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดำ�เนินงานให้ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบ
ด้วยกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน
3 ท่านสำ�หรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ได้แสดงไว้ ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
สรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทน โดยคณะกรรมการบริ ษั ท
ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

39

รายงานประจำ�ปี 2562

การสรรหากรรมการ และ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ
กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ
เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
มีหลักเกณฑ์ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีคณะกรรมการ
บริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำ�หนดออกจาก
ตำ�แหน่งตามวาระ หรือเมือ่ ตำ�แหน่งกรรมการว่างลง และนำ�เสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญและได้จดั ทำ�Board Skill Matrix ตาม
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ และฐานข้ อ มู ล
กรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รวมทั้งต้องไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ
บริษัทฯ (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่
ต้องการสรรหาต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และเพื่อเปิดโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ จึงได้ประกาศเชิญชวนให้เสนอชื่อบุคคล และ วาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯที่ www.ichitangroup.com
และ ระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยในปี 2 562บริ ษั ท ฯได้ ป ระกาศตั้ ง แต่ วั น ที่
1 ตุลาคม 2562 -31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีการเสนอชื่อบุคคล
หรือวาระใดเข้ามา

1. คณะกรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมาดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบริษทั
เป็นไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบ
ริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบ
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัดพ.ศ. 2535
และตามประกาศทีเ่ กีย่ วข้องของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยข้อบังคับของบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง
สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1. บริษัทฯมีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้ กรรมการด้วย
กันเป็น ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และ
ตำ�แหน่งอืน่ ตามทีเ่ ห็นเหมาะสมด้วยก็ได้และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่
หนึ่ง ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ผูเ้ ป็นกรรมการของบริษทั ฯไม่จ�ำ เป็นจะต้องเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
2. การเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั ฯให้กระทำ�โดยทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
(ข) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูเ่ ลือกตัง้ บุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน
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เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รบั การ
เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการทีพ
่ งึ มหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการ
จะต้องออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อยจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตราถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออก
โดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะ
ต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั
นั้นให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออกก่อน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ
ที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่งกรรมการผู้ออก
จากตำ�แหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้
4. นอกจากพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจาก
ตำ�แหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำ�กัด
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(จ) ศาลมีคำ�สั่งให้ออกจากตำ�แหน่ง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อ
บริ ษั ท ฯการลาออกมี ผ ลนั บ แต่ วั น ที่ ใ บลาออกไปถึ ง บริ ษั ท ฯ
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำ�กัดทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีทตี่ �ำ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำ�กัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2)
เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ ในตำ�แหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทนมติ
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จำ�นวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน

8. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้ง
หลายทั้ ง ปวงของบริ ษั ท ฯและมี อำ � นาจหน้ า ที่ ดำ � เนิ น การภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และตาม
มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุ คลหนึง่
หรือหลายคนปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการก็ได้
9. ห้ามมิ ให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น กั บ กิ จ การของบริ ษั ท หรื อ เข้ า เป็ น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จ�ำ กัดความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือ
บริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด อื่ น ใดซึ่ ง ประกอบกิ จ การอั น มี ส ภาพอย่ า ง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการ
10. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบโดยไม่ชักช้าหากมี
ส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯทำ�ขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
หรือถือหุ้นหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ
11. จำ�นวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษทั ฯได้นนั้ ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชือ่ ร่วมกัน
และ ประทั บ ตราสำ � คั ญ ของบริ ษั ท ฯ โดยที่ ป ระชุ ม ถื อ หุ้ น หรื อ
คณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจกำ�หนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำ�นาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
กรรมการ 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
ตำ�แหน่ง
1. นายตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท
2. นางอิง ภาสกรนที
รองประธานกรรมการบริษัท
3. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ กรรมการอิสระ
4. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ
5. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ
6. นายธิติ จิรนนท์กาล		
กรรมการ
7. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์		
กรรมการ
8. นายธนพันธุ์ คงนันทะ		
กรรมการ
9. น.ส.อารยา พานิชายุนนท์		
กรรมการ
10. นางสาว จินดา สงรอด
เลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายตัน ภาสกรนที
หรื อ นางอิ ง ภาสกรนที คนใดคนหนึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั บ
นายธิติ จิรนนท์กาล หรือ นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ หรือ นายธนพันธุ์
คงนันทะ หรือ นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ รวมเป็น 2 คน และ
ประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการมีอ�ำ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการและดำ�เนินกิจการของบริษทั ฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้ง ต่อปี
3. จัดให้มกี ารทำ�งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ สุด
รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและ
นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั นิ โยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
แผนงานการดำ�เนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. พิจารณากำ�หนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Enterprise
Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำ�กับดูแลให้มี
ระบบหรื อ กระบวนการในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง โดยมี
มาตรการรองรับและวิธกี ารควบคุม เพือ่ ลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทฯอย่างเหมาะสม
6. กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำ�เนินธุรกิจ
งบประมาณของบริษทั ฯรวมถึงควบคุมกำ�กับดูแล (Monitoring and
Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่ กำ � หนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. พิจารณากำ�หนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำ�นาจในการ
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู้ อำ � นวยการ และ
คณะอนุกรรมการอืน่ ตามความเหมาะสม รวมถึงการกำ�หนดขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆที่แต่งตั้ง
8. พิจารณาจัดทำ�รายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบ
ต่อการจัดทำ�และการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9. คณะกรรมการอาจมอบอำ�นาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลาย
คนหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทนคณะ
กรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือ
อาจมอบอำ � นาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี อำ � นาจตามที่ ค ณะ
กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็น
สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขการมอบอำ�นาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควรทั้งนี้ การมอบอำ�นาจ
นั้ น ต้ อ งไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น การมอบอำ � นาจที่ ทำ � ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า ว
สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใน
ลักษณะอื่นใดที่จะทำ�ขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย(ตามที่นิยามไว้
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ในประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอืน่ ใดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง)
เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนให้กรรมการทีค่ รบวาระทัง้ หมด 3 ท่านได้แก่
1.นางอิง ภาสกรนที รองประธานกรรมการบริษัท
2.นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ กรรมการบริษัท
3.นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสสระ
กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้ง
การเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆและจะนำ�เสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน
2563 ประกอบกับไม่มีการเสนอชื่อผู้ ใดเข้าพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ของบริษัทฯจากผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯได้ประกาศรับ
สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2. ประธานกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำ � นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของประธาน
กรรมการบริษัท
สร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้เกิดขึน้ กับธุรกิจของบริษทั ฯ
รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายของบริษทั ฯ ด้วยการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการดำ�เนินธุรกิจและการบริหารงานเพื่อให้
เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
กำ�กับดูแลให้คณะกรรมการบริษทั มีโครงสร้างและคุณสมบัติ
ที่เ หมาะสมต่อการปฎิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ถือหุ้นและ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังรวมถึงการส่งเสริมและการ
กำ�กับดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ได้แสดงบทบาทและ ความรับผิดชอบ
ต่ อ หน้ า ที่ อ ย่ า งทุ่ ม เทและซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โดยคำ � นึ ง ถึ ง ประโยชน์
ของบริษัทฯเป็นหลักสำ�คัญ
บทบาทและหน้าทีต่ อ่ คณะกรรมการบริหาร
สนับสนุนคณะกรรมการบริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี เพือ่ ให้การบริหารงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
และแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ควบคูก่ บั การส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และความช�ำนาญอย่างสมำ�่ เสมอ

42

รายงานประจำ�ปี 2562

บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ส่งเสริมให้พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย เกิดความเชือ่ มัน่
ความไว้ ว างใจ และให้ ก ารยอมรั บ ต่ อ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯ โดยให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ
และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง ความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอีกด้วย

3. กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษทั จะคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมาดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัตติ ามพระราชบัญญัตมิ หาชน
จำ�กัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และจำ�นวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน
หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะสูงกว่า ปัจจุบนั คณะกรรมการ
บริษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำ�นวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ
ไม่ได้ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี �ำ นาจ
ควบคุม เป็นผูซ้ ง่ ึ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
ในลักษณะทีจ่ ะทำ�ให้มขี อ้ จำ�กัดในการแสดงความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องไม่มธี รุ กิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน
หรือมีผลประโยชน์เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯและบริษทั ย่อย อันอาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษทั *เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสอง(2)ปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อ สำ�นักงาน
ก.ล.ต.ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้
รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

4) ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท *ใน
ลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั *เว้นแต่ได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง(2)ปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขอ
อนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั *และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้
ที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำ�นักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท*สังกัดอยู่ เว้น แต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง(2) ปีก่อนวันที่ย่ืนคำ�ขอ
อนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึง
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั * และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้
ที่ มี นั ย ผู้ มี อำ � นาจควบคุ ม หรื อ หุ้ น ส่ ว นของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญาตต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ร่วมหรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำ� หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั *
9) กำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่อง
ได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศเริ่มดํารงตําแหน่งในครั้งต่อไป
10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท*
หมายเหตุ :1) บริษัท* หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ 2) เปิดเผย
โดยละเอียดใน แบบ 56-1 ส่วน “ กรรมการอิสระ”

4. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบ
ด้วย กรรมการอิสระซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับตลาดทุน รวมทั้งข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ

กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และต้องมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย
1 คนมี ค วามรความสามารถด้ า นบั ญ ชี ห รื อ การเงิ น และมี
ประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะทำ � หน้ า ที่ ใ น การสอบทานความ
น่าเชื่อถืองบการเงินของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบต้องได้รับ
แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
โดยมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้
1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล*
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายสุมล โฮ้บำ�เพ็ญ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : * นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล เป็นกรรมการ
ตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั การแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ
ทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ กำ � หนดของ
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ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า รายการดั ง กล่ า ว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ใน
รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ข้ อ กำ � หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ
ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง เพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1. นาง อิง ภาสกรนที		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์			
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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4. นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ				
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นาย อภิชาติ สุขจิรวัฒน์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556
ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. พิ จ ารณา กำ � หนด อนุ มั ติ นโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค์ และ
กรอบการบริหารความเสีย่ งตามหลักการบริหาร ความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร
หรือ COSO ERM 2017 โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของ
ธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยง
ด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร (Operational Risk) เป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น
กรอบการปฏิ บั ติ ง านในกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจ
2. กำ�กับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลให้ บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทกี่ �ำ หนดไว้และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสทีเ่ กิด
ขึน้ ของความเสีย่ งทีไ่ ด้ระบุไว้เพือ่ จัดลำ�ดับความเสีย่ งและเลือกใช้วธิ ี
จัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการกำ�หนดแนวทาง
นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว
3. ดูแลและสนับสนุนให้มกี ารสอบทาน ทบทวน นโยบาย แผนจัดการ
ความเสี่ยง กรอบการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร คู่มือการบริหาร
ความเสีย่ ง และ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทุกปี เพือ่
ให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงยังคง
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำ�เนินธุรกิจในภาพรวมพร้อม
ติ ด ตามความคื บ หน้ า ในการปฏิ บั ติ ต ามแผนจั ด การความเสี่ ย ง
ของบริษัทฯ
4. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประสานงานกับประธาน
กรรมการตรวจสอบในการสนับสนุนงาน คณะกรรมการตรวจสอบ
ในการสอบทานความเสีย่ งของบริษทั ฯเช่นความเสีย่ งด้านการทุจริต
คอร์ รั ป ชั น เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหน้ า ที่ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎบั ต ร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะทำ � การประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี

6. คณะกรรมการสรรหาและกำ � หนด
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนเพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ ดี แ ละข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี สำ � หรั บ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์		
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3. นางอิง ภาสกรนที
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เ หมาะสมและมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามกฎหมายให้ด�ำ รงตำ�แหน่ง กรรมการบริษทั
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้อำ�นวยการ ที่ครบวาระ
และ/หรือมีตำ�แหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม รวมทั้งพิจารณา
กลั่นกรองบุคคลที่เ หมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดย
พิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยรวมถึง
บัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors’ Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อ
ถือ เช่น บัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูล กรรมการทีไ่ ด้รวบรวมรายชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาต่างๆ
โดยให้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการ สรรหาและคัดเลือก
อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใสเพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำ�หนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ
บริ ษั ท คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และ
กรรมการผู้อำ�นวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำ�นวน
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการกำ�หนดคุณสมบัติ

ของกรรมการ ให้มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึ ง ไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ก ฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำ�หนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ เสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณีและหากมี
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้อำ�นวยการ
เข้าใหม่ คณะกรรมการสรรหาควรจัดให้มกี ารปฐมนิเทศข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
3. พิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์และนโยบาย พร้อมเสนอความเห็น
การกำ�หนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับ กรรมการ ประธาน เจ้าหน้าที่
บริหาร และ กรรมการผู้อำ�นวยการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
ที่เป็นธรรมสมเหตุสมผลเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
สามารถจูงใจแ ละรักษากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ไว้ได้ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำ�ทุกปี
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการเพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ในการพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
5. ทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผูอ้ �ำ นวยการ และ ผูบ้ ริหารระดับสูง (Succession plan) เพือ่ เตรียม
พร้อมบุคคลทีม่ ศี กั ยภาพให้สามารถสืบทอดตำ�แหน่งงานในกรณีที่
กรรมการผู้อำ�นวยการหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรงตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้ รั บ มอบหมายและมี ห น้ า ที่ ใ ห้ คำ � ชี้ แ จงตอบคำ � ถามเกี่ ย วกั บ ค่ า
ตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

7. คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
และข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี สำ � หรั บ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
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1. นาย ประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล
3. นางอิง ภาสกรนที
กรรมการธรรมาภิบาล
นางสาวจินดา สงรอด*
เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
หมายเหตุ : คณะกรรมการการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่ง
ตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
*นางสาวจิ น ดา สงรอดได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แทน
นาย สุมล โฮ้บำ�เพ็ญ
ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
1. พิจารณา ทบทวน นำ�เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
ในเรือ่ ง นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการให้สอดคล้อง หลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม นโยบาย
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายอื่นๆ และแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะ
สนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษทั ฯตามแนวทางของธรรมาภิบาล
เพือ่ ก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของบริษัทฯอย่างยั่งยืน
2. ติดตาม ดูแลให้ฝา่ ยบริหารจัดการนำ�นโยบายและแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ
ในข้อ 1 ไปประยุกต์ใช้พฒ
ั นาบริษทั ฯอย่างต่อเนือ่ ง โดยนโยบายและ
แนวปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วต้ อ งสอดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำ�กับดูแลหรือเกี่ยวข้องและ
เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้อง
กับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำ�หนดไว้
4. ติดตามและสั่งการในกรณีท่กี ารปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและ
พนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ว่ี างไว้
5. ติดตามและรายงานผลการปฏิบตั งิ านขององค์กร ตามนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ีและนโยบายอื่นๆที่เกีย่ วข้อง เพื่อรายงาน
แก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามพระราชบัญญัติ
บริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่
บริหาร ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆภายใต้ขอบเขต
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท
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เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจาก กรรมการ
ผู้บริหาร ของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอกโดยกรรมการ
บริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม
มีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบ
ด้วยกรรมการบริหาร 7 ท่าน ดังนี้
1. นายตัน ภาสกรนที		
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางอิง ภาสกรนที		
กรรมการบริหาร
3. นายธิติ จิรนนท์กาล		
กรรมการบริหาร
4. นายปรีชา อัจฉรานนท์
กรรมการบริหาร
5. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์		
กรรมการบริหาร
6. นายธนพันธุ์ คงนันทะ		
กรรมการบริหาร
7. นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์*
กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
หมายเหตุ : *นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ ได้รบั อนุมตั แิ ต่งตัง้
เป็น กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ
บริหาร
1. ให้ ก รรมการบริ ห ารมี อำ � นาจดำ � เนิ น การตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษทั ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎหมายเงือ่ นไข กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ เว้นแต่รายการทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้ตอ้ งได้มติประชุมผูถ้ อื หุน้
2. มีอำ�นาจจัดทำ� เสนอแนะ และกำ�หนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำ�หนดแผนธุรกิจ อำ�นาจการบริหาร กำ�หนดงบประมาณสำ�หรับ
ประกอบธุรกิจประจำ�ปี และงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และดำ�เนินการตามแผน
ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และ
แนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำ�นาจดำ�เนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของ
บริ ษัท ฯ รวมทั้ง จั ดตั้ งโครงสร้า งองค์ก รและการบริห ารโดยให้
ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การ
ว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัทฯ
5. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสิน เชื่อใดๆ จาก
สถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำ�ประกันหรือการชำ�ระเงิน
หรื อ ใช้ จ่ า ยเงิ น เพื่ อ ธุ ร กรรมตามปกติ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เช่ น

การจ่ายเงินเพือ่ การลงทุน และเพือ่ การดำ�เนินงานต่างๆ เป็นต้น ทัง้ นี้
มีการกำ�หนดวงเงินสำ�หรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท
หรื อ จำ � นวนเที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
6. มี อำ � นาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากกั บ สถาบั น
การเงินในประเทศ รวมทั้งการกำ�หนดผู้มีอำ�นาจสั่งจ่ายเงินจาก
บัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัทฯ
7. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับ
ระดับเงิน เดือนพนักงานประจำ�ปีและการจ่ายเงินรางวัลประจำ�ปี
(เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ยกเว้น ตำ�แหน่งกรรมการ
ผู้อำ�นวยการขึ้นไป
8. มีอ�ำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯในต�ำแหน่งที่ต�่ำ
กว่าต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการ
9. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

กรรมการผู้อำ�นวยการ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 วันที่ 17 มิถนุ ายน
2556 นายตัน ภาสกรนที ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการผู้อำ�นวยการ โดยมีขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบดังนี้

ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
1. ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำ�วัน
ของบริษัทฯ
2. จัดทำ�นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบ
ประมาณประจำ�ปีของบริษทั เพือ่ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำ�เนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบ
ประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะ
กรรมการบริหาร
4. ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
และมีหน้าที่รายงานผลการด�ำเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึง
ความคื บ หน้ า ในการด�ำเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสิน เชื่อใดๆ จาก
สถาบั น การเงิ น รวมตลอดถึ ง การเข้ า เป็ น ผู้ ค้ำ � ประกั น หรื อ
การชำ�ระเงิน หรือใช้จา่ ยเงินเพือ่ ธุรกรรมตามปกติธรุ กิจของบริษทั
เช่ น การจ่ า ยเงิ น เพื่ อ การลงทุ น และเพื่ อ การดำ � เนิ น งานต่ า งๆ
เป็นต้น ทั้งนี้ มีการกำ�หนดวงเงินสำ�หรับแต่ละรายการไม่เกิน
กว่ า 100 ล้ า นบาทหรื อ จำ � นวนเที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ
ของคณะกรรมการบริษัท

รายการ

อำ�นาจอนุมัติ

การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินในการบริหารงาน

ไม่เกิน 50 ล้านบาท

การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินในการซื้อทรัพย์สิน

ไม่เกิน 50 ล้านบาท

การสั่งจ่ายตามสัญญา

ไม่เกิน 100 ล้านบาท

การตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

การสั่งจ่ายค่ารับรอง

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

การสั่งจ่ายค่าการกุศลและสินค้าเผยแพร่

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

6. มีอ�ำ นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยทางการเงินในการดำ�เนินการ
ตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อ โดยวงเงินสำ�หรับแต่ละ
รายการให้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ ในตารางอำ�นาจอนุมัติที่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำ�ปี
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำ�สัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
7. กำ � หนดโครงสร้ า งองค์ ก ร รวมถึ ง การแต่ ง ตั้ ง การว่ า จ้ า ง
การโยกย้ า ย การกำ � หนดเงิ น ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทน โบนั ส และ
การเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำ�นวยการลงไป
ตามลำ�ดับ

8. ออกคำ�สั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำ�เนิน
งานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ประสานงานกั บ หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในเพือ่ ให้การดำ�เนินการทางธุรกิจรวมทัง้
การบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทตาม หลักธรรมาภิบาล
10. มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำ�งานชุดต่างๆ
เพือ่ ประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการทีด่ แี ละโปร่งใส และมีอ�ำ นาจ
ในการมอบอำ�นาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการ
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อย่ า งหนึ่ง อย่ า งใด โดยอยู่ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของกรรมการ
ผูอ้ �ำ นวยการ หรืออาจมอบอำ�นาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าว มีอ�ำ นาจตาม
ทีก่ รรมการผูอ้ �ำ นวยการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร
ซึง่ กรรมการผูอ้ �ำ นวยการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข
บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำ�นาจ หรือการมอบอำ�นาจนัน้ ๆได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

• เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่การประชุมมีการลง
คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
2) กรรมการผู้อำ�นวยการ
• มี ห น้ า ที่ รั บ นโยบายจากคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการบริ ห ารนำ � ไปปฏิ บั ติ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับดำ�เนินงานตามปกติ
ธุระและงานบริหารของบริษัทฯ

การมอบหมายอำ�นาจบริหารให้แก่บุคคลอื่นในการกระทำ�การ
แทนและในนามบริษัทฯ
ทั้งนี้การมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำ�นาจหรือ
มอบอำ�นาจช่วงทีท่ �ำ ให้ผรู้ บั มอบอำ�นาจ จากกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ
สามารถอนุ มั ติ ร ายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
(ตามนิ ย ามประกาศคณะกรรมการกำ � กั บ ตลาดทุ น และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำ�หนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย และ/หรื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการไม่มอี �ำ นาจอนุมตั กิ ารดำ�เนินการในเรือ่ งดัง
กล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ อนุมตั ติ อ่ ไป ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็น ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้า
ปกติซงึ่ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/
หรือ ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกำ�หนด

คณะผู้บริหาร

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธาน
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำ�นวยการ
คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการแยกตำ�แหน่งระหว่าง
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำ�นวยการ ดังนี้
1) ประธานกรรมการบริษัท
• กำ�หนดนโยบาย ทิศทาง การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำ�หนดไว้
• สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยให้ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ
ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
• เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

48

รายงานประจำ�ปี 2562

คณะผูบ้ ริหารระดับสูงประกอบด้วยผูบ้ ริหารซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัดพ.ศ.2535 และตามประกาศ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 5 ท่าน
ตามลำ�ดับดังนี้
1. นายตัน ภาสกรนที
กรรมการผู้อำ�นวยการ
2. นางอิง ภาสกรนที
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
3. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์		
รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน
4. นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
5. นายธนพันธุ์ คงนันทะ		
รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั แิ ต่งตัง้ นางสาว จินดา สงรอด
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการ เป็นเลขานุการ
บริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เพื่อทำ�หน้าที่เลขานุการ
บริ ษั ท ตามที่ กำ � หนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการบริษทั
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและ
พัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ง า น เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท โ ด ย คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
เลขานุการบริษัทปรากฏในข้อมูลประวัติกรรมการ และผู้บริหาร
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำ�หนดในมาตรา
89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31

สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมี
ดังนี้
1. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประขุมคณะ
กรรมการ และรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
1.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียรายงานโดยกรรมการหรือ
ผู้บริหาร
2.1 กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่ “รายงานการมีสว่ นได้เสีย”
(หมายถึง กรรมการ และผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ ายงานการมีสว่ น
ได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
2.2 เลขานุ ก ารบริ ษั ท จั ด ส่ ง สำ � เนารายงานให้ ป ระธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7
วันทำ�การ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
2.3 ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทำ�
รายชื่อ

เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
3. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศ
กำ�หนด
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปีซงึ่ ในการประชุมแต่ละ
ครั้งจะมีการกำ�หนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและ
วาระเพือ่ พิจารณา มีเอกสารประกอบ การประชุมทีค่ รบถ้วน เพียงพอ
ซึ่ ง สำ � นั ก กรรมการผู้ อำ � นวยการและสำ � นั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท
จะดำ�เนินการจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการ
เข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอ
เพือ่ ให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกัน
ได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็น ผู้ประมวลความเห็น
และข้อสรุปทีไ่ ด้จากทีป่ ระชุมบันทึกการประชุมจัดทำ�เป็นลายลักษณ์
อักษรโดยเลขานุการบริษัทและหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่
ประชุมเอกสารจะถูกจัดเก็บเพื่อให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดย
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดงั นี้

ตำ�แหน่ง

การประชุมคณะกรรมการประจำ�ปี 2562
กรรมการ
บริษัท



1. นาย ตัน ภาสกรนที

ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร

6/6

2. นาง อิง ภาสกรนที

รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน /
กรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการบริหาร

3. นาย ธิติ จิรนนท์กาล
4. นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์

กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
ก รรมการ
สรรหา และ
กรรมการ
ตรวจ
บริหาร
ธรรมา
กำ�หนดค่า
บริหาร
สอบ
ความเสี่ยง
ภิบาล
ตอบแทน

ประชุม
โดยไม่มี
ฝ่าย
จัดการ

-

-

-

-

12/12

-

6/6

-

4/4

4/4

4/4

12/12

-

กรรมการ/กรรมการบริหาร

4/6

-

-

-

-

10/12

-

กรรมการ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการบริหาร

6/6

-

4/4

-

-

12/12

-
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รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

การประชุมคณะกรรมการประจำ�ปี 2562
กรรมการ
บริษัท

5. นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ

กรรมการ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการบริหาร

กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
ก รรมการ
สรรหา และ
กรรมการ
ตรวจ
บริหาร
ธรรมา
กำ�หนดค่า
บริหาร
สอบ
ความเสี่ยง
ภิบาล
ตอบแทน

ประชุม
โดยไม่มี
ฝ่าย
จัดการ

6/6

-

4/4

-

-

12/12

-

6/6

-

-

-

-

-

-

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

6/6

4/4

4/4

-

-

-

1/1

8. นาย ประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
9. นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

6/6

4/4

-

4/4

4/4

-

1/1

6/6

4/4

-

4/4

4/4

-

1/1

-

6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์ กรรมการ
7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์
นิมมลธนากรณ์

10. นาย ปรีชา อัจฉรานนท์

กรรมการบริหาร

-

-

-

-

-

11/12

11. นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์

กรรมการบริหาร

-

-

-

-

-

12/12
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วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยบุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำ�นวนกรรมการที่เหมาะสม
โดยปัจจุบันม กรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่

เป็นผู้บริหารจำ�นวน 6 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 คน
(ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 คน) ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมี
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี

วันที่แต่งตั้งจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งล่าสุด

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/
การแต่งตั้ง(AGM)
เป็นกรรมการ
ในปี 2563

1. นาย ตัน ภาสกรนที

2562

ประธานกรรมการ

ไม่ใช่

2565

2. นาง อิง ภาสกรนที

2560

กรรมการ

ใช่

2563

3. นายธิติ จิรนนท์กาล

2562

กรรมการ

ไม่ใช่

2565

4. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

2560

กรรมการ

ใช่

2563

5. นายธนพันธุ์ คงนันทะ

2561

กรรมการ

ไม่ใช่

2564

6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์

2562

กรรมการ

ไม่ใช่

2565

7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์

2561

กรรมการอิสสระ

ไม่ใช่

2564

8. นาย ประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล

2561

กรรมการอิสสระ

ไม่ใช่

2564

9. นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์

2560

กรรมการอิสสระ

ใช่

2563

รายชื่อ

ครบวาระปี
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯได้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำ�งาน
ของบริษทั ฯรวมถึงมีการพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเปรียบเทียบ
กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ระดับที่สามารถจูงใจและรักษา
กรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ มี คุ ณ ภาพไว้ ไ ด้ และผ่ า นการ
พิจารณาความเหมาะสมโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เป็นผูพ
้ จิ ารณา
กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ก่อนนำ�เสนอให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีพิจารณาอนุมัติต่อไป

• นโยบายและหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนคณะ
กรรมการบริษัท
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงาน
ของบริษทั ฯ) แต่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมใน
การบริหารเท่านั้นโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
• นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร
เนื่องจากกรรมการบริหารทุกท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนประจำ�รายเดือน (บาท)
ตำ�แหน่ง

เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
ชุดย่อยอื่นๆ
บริษัท
ตรวจสอบ
ชุดย่อยอื่นๆ

ประธานกรรมการ

45,000

45,000

-

-

-

15,000

กรรมการ

35,000

35,000

-

-

-

15,000

ค่าตอบแทนที่เป็นบำ�เหน็จกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตอบแทนรวมทีเ่ ป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษทั ในรูปของเบีย้ ประชุมและบำ�เหน็จกรรมการเป็นจำ�นวนเงินรวมทัง้ สิน้ รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
รายนามคณะกรรมการ

บำ�เหน็จ

รวม
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คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

บริษัท

ตรวจสอบ

195,219
334,662
111,554
167,331
167,331
55,777
195,219
250,996
250,996

-

540,000
420,000
420,000

60,000
-

60,000
60,000

60,000
60,000

1,729,085

-

1,380,000

60,000

120,000

120,000 3,409,085

บริหารความ
เสี่ยง

สรรหา และ

คณะกรรมการ

กำ�หนดค่า

ธรรมาภิบาล

ค่าตอบ
แทนรวม

คณะกรรมการ

กรรมการ
ปี 2562

นายตัน ภาสกรนที
นางอิง ภาสกรนที
นายธิติ จิรนนท์กาล
นายธนพันธุ์ คงนันทะ
นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
น.ส. อารยา พานิชายุนนท์
พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

คณะกรรมการ

ตอบแทน

195,219
334,662
111,554
167,331
167,331
55,777
795,219
790,996
790,996

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560 – 2562 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารดังนี้
ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2560 - 2562
ค่าตอบแทนประจำ�รายเดือน (บาท)

ประเภท

เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)

ค่าตอบแทนประจำ�รายเดือน (บาท)

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

เงินเดือน

7

31,927,200

7

31,392,000

6

28,090,080

เงินโบนัส

7

4,523,020

7

2,675,530

6

2,133,500

รวม

36,450,220

34,067,530

30,223,580

ค่าตอบแทนอื่นๆ

ในปี 2560 – 2562 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้
ค่าตอบแทนประจำ�รายเดือน (บาท)

ประเภท
เงินสมทบกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ

เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)

ค่าตอบแทนประจำ�รายเดือน (บาท)

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำ�นวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

7

1,596,360

7

1,426,740

6

1,404,504

รวม

1,596,360

1,426,740

1,404,504

บุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง จึงให้ความสำ�คัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้คงไว้
ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำ�นวน 371 ตามลำ�ดับ โดยเป็นพนักงานประจำ�ทั้งหมด
ตารางแสดงรายละเอียดจำ�นวนพนักงานในแต่ละสายงาน
แผนก/ฝ่าย
สำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการ
บัญชีการเงิน
การตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม
โรงงาน
ออกแบบ
สื่อสารการตลาด
สารสนเทศและการตลาดออนไลน์
ทรัพยากรบุคคล
พัฒนาธุรกิจ
จัดซื้อ
กฎหมาย
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รวมทั้งหมด

จำ�นวนพนักงาน
31 ธ.ค. 62
10
12
27
286
6
3
6
13
2
3
3
371
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การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานอย่างมีนัยสำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ในระหว่างปี 2562 ได้มีการรับพนักงานเพิ่มขึ้นในบางสายงาน เช่นฝ่ายโรงงาน ฝ่ายส่งออก ฝ่ายการตลาด ฝ่ายกลยุทธ์
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทีค่ �ำ นึงถึงความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน และตามกฎหมายแรงงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อีกทั้งยังต้อง
ให้มคี วามเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษทั ฯด้วย ทัง้ นี้ ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชือ่ มโยงกับ การวัดผล
การดำ�เนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะต้องทำ� การประเมินผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา โดยการขึ้นเงินเดือนประจำ�ปีและการจ่ายโบนัสประจำ�ปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงานตาม การประเมินผล KPI ในแต่ละปีบริษัทฯ
มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะทัง้ แบบระยะสัน้ และระยะยาว เช่น เงินเดือน เงินโบนัส เงินเกษียณ เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
เบี้ยประกันกลุ่ม ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่น เป็นต้น โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2560 – 2562 มีดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

เงินเดือน

129,921,064

111,306,245

108,036,957

เงินโบนัส

17,033,870

8,378,630

8,608,860

ค่าตอบแทนอื่นๆ*

73,107,971

72,510,829

62,091,045

รวม
220,062,905
192,195,704
178,736,862
หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างแรงงาน ค่าล่วงเวลา และ
สวัสดิการพนักงาน เป็นต้น
ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่ �ำ คัญในช่วง 3 ปีทผ
่ี า่ นมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานกับผู้บริหารหรือพนักงาน ของบริษัทฯในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิหรือผิดสัญญาการจ้าง
แรงงานแต่อย่างใด

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบริษทั ฯจึงมีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาพนักงาน
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานซึง่ จะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันและผลักดันให้องค์กรบรรลุสเู่ ป้าหมายได้อย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงส่งเสริมให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงานมีโอกาสเพิม่ ทักษะในการปฏิบตั งิ าน แสวงหาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอด
จนปลูกฝังจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบตั งิ าน ให้บคุ ลากรทุกระดับรายละเอียดดังนี้
• การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้ก�ำ หนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพือ่ ให้พนักงานรับรูว้ า่ ตนเองสามารถเลือ่ นตำ�แหน่ง หรือสามารถ
โอนย้ายหรือสับเปลีย่ นหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอืน่ ๆ บนพืน้ ฐานของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้ กำ�หนดหลักเกณฑ์การเลือ่ น
ตำ�แหน่ง/ปรับระดับตำ�แหน่งไว้อย่างชัดเจน
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จะมุง่ เน้นการฝึกอบรมภายในตามแผนการฝึกอบรมทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ใช้ทง้ั การฝึกอบรมภายในและภายนอกโดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่�ำ เสมอ และเหมาะสมกับ
พนักงานแต่ละตำ�แหน่งเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพในการทำ�งานของพนักงาน (เปิดเผยโดยละเอียด ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน)
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล และได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด สรุป
สาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล		
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์		
กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล
3. นางอิง ภาสกรนที
กรรมการธรรมาภิบาล
• พิจารณาทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อนำ�ไปปรับใช้ภายในองค์กรโดยให้มีความสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) และเกณฑ์การประเมินตนเองเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และCorporate Governance Code ของสำ�นักงาน ก.ล.ต
• พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับการดำ�เนินงานในปี2562 และทบทวนผลการดำ�เนินงานที่ผ่าน
มาเพื่อการปรับปรุงการดำ�เนินงานด้านกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯให้ดีข้ึนส่งผลให้บริษัทฯได้รับผลประเมินการกำ�กับดูแลกิจการในระดับ
“ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำ�ปี 2562
• ทบทวนและให้ความเห็นชอบนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ปี 2ี 560 (CG Code) ไปปรับใช้ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั ฯ และติดตาม
ผลรายงานการปฏิบัติตามการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำ�ปี2562 /แบบ 56-1 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Report) เพื่อ
พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในภาพรวมของบริษัทฯ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
• ติดตามการทำ�หน้าที่ของคณะทำ�งานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Committee) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆของ
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการดำ�เนินงานของบริษัทฯที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็น
ส่วนหนึ่งของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีการรายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการธรรมภิบาลทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เห็นถึงความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ จึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะกำ�กับดูแลให้บริษทั ฯ ดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาและยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด
(มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ี และ มุง่ มัน่ อย่างยิง่ ทีจ่ ะพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการ
อย่างต่อเนือ่ งให้เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจทีม่ ี
การพัฒนาแลการบริหารจัดการที่ดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์
สูงสุดแก่ ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย สังคม และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
รวมทั้งยึดมั่น คุณธรรม จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจที่มีการ
เปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และได้จัดทำ�เป็นนโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะ
กรรมการธรรมาภิบาล ทำ�หน้าทีด่ แู ลให้ กรรมการ กรรมการบริหาร
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบตั ิ ให้ถกู ต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ
ของ ก.ล.ต. /ข้อบังคับบริษทั ฯ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ิ “นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ”ี
ของบริษทั ฯในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2013 เมือ่
วันที่ 17 มิถนุ ายน 2556และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้
ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง
“นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ”ี เพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบนั และในการประชุม คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2561เมือ่
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง “หลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ”ี ทีค่ รอบคลุม นโยบาย หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณ
และ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เป้ า หมายของนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี

คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ ในการกำ � กั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ ดี โดยกำ � หนดเป้ า หมายของนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีไว้ดังนี้ มุ่งเน้นให้การดำ�เนินกิจการเป็นไปอย่างถูก
ต้องตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความสำ�คัญต่อระบบการตรวจสอบและ
ควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย งและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
อย่ า งเพี ย งพอ ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลให้กิจการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น แล\ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมความสำ�คัญของการปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการอย่างจริงจัง โดยมีการจัด
อบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบายและความรู้เกี่ยวกับ
การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯผ่ า นรายงานประจำ � ปี /
เอกสารคู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี / แบบ 56-1/ SD
Report/ รวมถึ ง บริ ษั ท ฯได้ ทำ � การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น
เ ว็ บ ไ ซ ต์ บ ริ ษั ท ฯ “ h t t p : / / w w w . i c h i t a n g ro u p . c o m ”
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www.ichitangroup.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น
เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
คนในองค์กร และเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยภายนอกให้ รั บ ทราบ คณะ
กรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจด
ทะเบียนปี2560 (CG Code2017) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผ่าน
การนำ � เสนอจากคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
นโยบายฯให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ และสามารถนำ�ไปปรับใช้ ได้ทั่วทั้งองค์กรรวมถึงให้มี
ความสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วย
งานการกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นการยกระดับแนวทางการ
กำ�กับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทจดทะเบียนที่ได้นำ�
มาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลสรุป
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เ หมาะสมกับบริษัทฯพร้อมทั้งเหตุผล
และมาตรการทดแทน โดยได้บันทึกไว้เป็นมติของที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัททุกครั้ง

ในปี 2562 บริษทั ฯได้น�ำ หลักการ CG Code
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ข้ า กั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ยกเว้นเรือ่ งดังต่อไปนี้

• ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการผูอ้ �ำ นวยการเป็นบุคคลคน
เดียวกันเนือ่ งจากธุรกิจของบริษทั ฯต้องการผูน้ �ำ ทีม่ คี วามสามารถ
มีประสบการณ์ มีความรูค้ วามเข้าใจและเชีย่ วชาญในธุรกิจเครือ่ งดืม่
ถึ ง แม้ ว่ า ประธานกรรมการบริ ษั ท จะมิ ใ ช่ ก รรมการอิ ส ระแต่
บริษัทฯก็มีการกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่อย่างชัดเจนมีกลไกในการ
ดำ�เนินงานที่มีการถ่วงดุลอำ�นาจและโปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักการ
กำ�กับดูแลลกิจการทีด่ แี ละปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียพร้อมทัง้ บริษทั ฯได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน
ร่วมพิจารณากำ�หนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้
• การจ้างที่ปรึกษาภายนอกประเมินผลการทำ�งานของ
คณะกรรมการทุก 3 ปี เนือ่ งจากแต่คณะกรรมการบริษทั กรรมการ
รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ทำ�การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจำ�ทุกปี โดยได้แสดงความคิดเห็นและประเมินผล
ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ และได้นำ�ผลการประเมินมาพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ซึ่งได้เปิดเผยไว้ ในรายงานประจำ�ปี
จากการที่ บ ริ ษั ท ฯได้ ยึ ด มั่ น ในการนำ � หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารงานและการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการให้
มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ

ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจำ�ปี 2562
ผลการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies) ประจำ�ปี 2560 /ปี2561/ปี 2562(3 ปีซอ้ น) ซึง่ ได้รบั การ
ประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) บริษทั ฯ
จัดอยูใ่ นระดับ “ดีเลิศ” ของบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ข้ารับการประเมิน หลัก
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ที บ่ี ริษทั ฯยึดถือเป็นเกณฑ์และประยุกต์ใช้ในการ
ดำ�เนินธุรกิจคือ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ก.ล.ต./ สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)/องค์กรเพือ่ ความร่วมมือและ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ(OECD)/ ASEAN CG Scorecard/ The 2017
Corporate Governance Code: CG Code โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด
ตามเกณฑ์ ได้แก่
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญและสิทธิของ
ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ราย เช่ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ย ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่
นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนในประเทศและต่าง
ประเทศ เป็ น ต้ น โดยมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ผูถ้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตนเอง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ก�ำ หนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้บริษัทฯ ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ทีต่ อ้ งตัดสินใจในทีป่ ระชุมแก่ผถู้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
และทัน เวลา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ ใช้ ในการ
ประชุม ขั้นตอนการลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หนังสือพิมพ์ ล่วงหน้าก่อนทีจ่ ดั ส่งเอกสารเพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 คณะกรรมการบริษทั
กำ�หนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปี โดยจะจัดขึ้น
ภายใน 4เดือนนับตัง้ แต่วนั สิน้ รอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ฯโดยในปี 2562
บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2562 เวลา 14.00 น. โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ
ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ บริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ าม
แนวทางของ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

(AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย และสำ�นักงาน ก.ล.ต. และ ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562(AGM Checklist) ของ
บริษทั ฯอยู่ในระดับ “100 คะแนน” ขณะทีผ่ ลคะแนนเฉลีย่ ของบริษทั
จดทะเบียนโดยรวมทีท่ �ำ การสำ�รวจทัง้ หมดอยูท่ ่ี 93.70 คะแนน
การอำ�นวยความสะดวกก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2562 วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำ�หนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อวานี
เอเทรียม กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้ ขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน
(MRT) ทางด่วน ป้ายรถเมล์ และ มีรถตู้รับส่งจาก MRT เป็นต้น และ
ได้แจ้งกำ�หนดการพร้อมวาระการประชุมให้ ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน
ระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET Portal)ล่วงหน้า 59 วันก่อน
วันจัดประชุมฯ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข” ไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com ในส่วนของ “เอกสารเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ” หัวข้อ “การประชุมผูถ้ อื หุน้ ” ทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 42 วัน (วันที่ 14 มีนาคม 2562)
และเว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
ได้มเี วลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
หลังจากนั้นบริษัทฯได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด(TSD) ซึง่ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่น
เดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม
21 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ความเห็นคณะกรรมการชุดย่อย
และการลงมติ ในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธกี ารในการเข้าร่วมประชุม
เป็นต้น พร้อมทัง้ ได้แนบซีดรี ายงานประจำ�ปี หนังสือมอบฉันทะ ข้อมูล
เกีย่ วกับค่าตอบแทนกรรมการ และ เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มี
รายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพือ่ ประกอบการพิจารณา
ของผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นยังได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงใน
หนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 27 วัน และลงประกาศ
ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด สำ�หรับนักลงทุน
สถาบัน เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมสามัญฯ
บริษทั ฯได้จดั เตรียมเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามทีข่ อให้กบั นักลงทุน
สถาบัน และ นักลงทุนต่างชาติผ่านช่องทาง นักลงทุนสัมพันธ์
E-mail : ir@ichitangroup.com ให้พร้อมก่อนวันประชุม ทัง้ นีเ้ พือ่
ความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ได้
แต่งตัง้ กรรมการอิสระเป็นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื
หุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือจะเป็น
กรรมการอิสระตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าประชุมแทน
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วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562
ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา
14.00 น ณ โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ บริษัทฯมีการ
จัดเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและให้ขอ้ มูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ บริษัทฯใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการ
ลงทะเบียนการนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ�
สะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงทั้งนี้
บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มประชุม
และเมือ่ เกินกำ�หนดเวลาลงทะเบียนแล้วผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วม
ประชุมยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ โดยไม่เสียสิทธิ โดย
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
และยังไม่ได้มีการลงมติ โดยบริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนแบบหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียงและในวาระการแต่งตัง้
กรรมการบริษัทฯได้ ให้สิทธผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลและเพื่อความโปร่งใสบริษัทฯเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นอาสาทำ�หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงโดย
ตลอดการประชุมประธานกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้
สอบถามตลอดการประชุม และเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม ประธาน
กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการ
ทุ ก ท่ า น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ด้ า นการเงิ น (CFO)
เลขานุการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำ�กัด (“KPMG”) และ ฝ่ายกฎหมายของบริษทั ฯเข้าร่วม
ประชุม และก่อนเริม่ การประชุมประธานกรรมการบริษทั ได้แจ้งสัดส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะวิธกี ารประชุม การลงคะแนนเสียง และ
การนับคะแนนเสียง พร้อมกันนีค้ ณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะไม่
เพิม่ วาระการประชุมทีม่ ไิ ด้แจ้งล่วงหน้าในวันประชุมฯ(รายละเอียดขัน้ ตอน
การประชุมเปิดเผยไว้แล้วในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี2562)
หลังวันประชุม
บริ ษั ท ฯได้ เ ปิ ด เผยมติ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ มผล
การลงคะแนนเสียงในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยแจ้งผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET Link)พร้อมเปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯด้วย บริษัทฯได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครบถ้วนเช่น รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
ผูบ้ ริหารระดับสูง มติทป่ี ระชุม คำ�ถามจากผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
และสัดส่วนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เป็นต้น บริษัทฯได้ส่ง
สำ�เนารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ถึงตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วัน
นับตัง้ แต่วนั ประชุมและส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตาม
กฎหมายกำ�หนดพร้อมทัง้ เผยแพร่วดี โี อบันทึกการประชุมและรายงาน
การประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษทั ฯwww.ichitangroup.com ด้วย
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั ให้โอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
ทุกรายทั้งรายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นต้น และมี
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นโยบายในการปฏิบตั ิ ต่อผูถ้ อื หุน้ ให้เท่าเทียมกันซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำ�นวยความสะดวกให้
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในการเสนอเพิม่ วาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคล
เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET Portal)และเว็บไซต์
ของบริษัทฯในปี 2562 แจ้งระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31
ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ วาระ หรือ บุคคลเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการในช่วงเวลาดังกล่าว
2. คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง
เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�ำ เป็นโดยเฉพาะวาระสำ�คัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
3. คณะกรรมการบริษทั เสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย
1 คน เป็ น ทางเลื อ กในการมอบฉั น ทะของผู้ ถื อ หุ้ น และ/หรื อ
บุคคลอืน่ ใดให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะในการประชุมฯโดยบริษทั ฯได้จดั ส่ง
ใบมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำ�หนดไปพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมฯทุกครั้ง
4. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนน
เสียงในวาระที่สำ�คัญ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
5. รายการระหว่างกันบริษัทฯได้ดำ�เนินการอย่างยุติธรรม
ตามราคาตลาดและกฎหมายและเป็นไปตามปกติธรุ กิจการค้า(Fair and
at arms’ length) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ ไป นักลงทุนต่างชาติ และ นักวิเคราะห์
สามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลได้โดยตรง
กับผูบ้ ริหารใน กิจกรรม Opportunity Day /การประชุม Roadshow
/ การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นต้น บริษัทฯจัด
ให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department)
เป็นศูนย์กลางโดย มีคณ
ุ พิมร์ มั ภา จันทร์ผอ่ งศรี ทำ�หน้าทีด่ แู ลเกีย่ วกับ
การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์บริษทั จดทะเบียน ผ่านทาง Email:
ir@ichitangroup.com และเบอร์โทร 02-0231111
7. คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายการเก็บรักษาและ
ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งนโยบาย
ดังกล่าวให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนในองค์กร
รับทราบและถือปฏิบตั พ
ิ ร้อมกำ�หนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหาร
ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ง
รายงานดังกล่าวแจ้งให้บริษทั ฯทราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อน
ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะนำ�รายงานให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบรายไตรมาสรายละเอียดเพิม่ เติม
ในหัวข้อ “การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน”
ในปี 2562ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯทำ�การซื้อ
ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายในและบริษทั ฯไม่มกี รณีการไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์การทำ�รายการระหว่างกันหรือซื้อขายหลักทรัพย์

ที่กำ�หนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ /สำ�นักงาน ก.ล.ต/
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย และคำ � นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้มีส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ทั้ง ภายในและ
ภายนอกของบริษทั ฯ รวมถึงการคุม้ ครองและรักษาสิทธิของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่มอย่างยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายและให้ความ
สำ�คัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็น
ธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค และยึดมัน่ การดำ�เนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์ โปร่งใสและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
ควบคูไ่ ปกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและการร่วมพัฒนาชุมชนหรือ
สังคม คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายและแนวทางดำ�เนินการทีช่ ดั เจน
ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่เลือกปฏิบัติบริษัทฯมีคณะ
กรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามอิสระ พิจารณาและตรวจสอบข้อมูล
ตามกระบวนการทีบ่ ริษทั ฯกำ�หนดไว้โดยสามารถสรุปความสำ�คัญต่อ
สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องได้ดงั นี้
ลูกค้า : มุง่ เน้นให้ลกู ค้าได้รบั ผลประโยชน์และความพึงพอใจ
อย่างสูงสุด โดยให้ความสำ�คัญกับการเอาใจใส่ลกู ค้าในทุกกลุม่ และ
นำ � เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน อี ก ทั้ ง ยั ง เล็ ง ถึ ง
ประโยชน์และคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าและบริการพร้อม
กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
ลูกค้าไว้ ใน “จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ”
ผู้ถือหุ้น : มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโต อย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
เหมาะสมแกผูถ้ อื หุน้ โดยดำ�เนินการให้มผี ลประกอบการทีด่ แี ละมีการ
ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ งอย่างยัง่ ยืนพร้อมทัง้ มีระบบการ
ควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในและระบบการบริ ห าร
ความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันให้ขอ้ มูล
ของบริษัทฯ ที่ทันกาล ถูกต้อง ครบถ้วน ในนโยบาย“จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ”
พนักงาน : มุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องและ
ส่งเสริมพนักงานให้มโี อกาสในความก้าวหน้าและความมัน่ คงรวมทัง้
ได้ปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม
และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และผลของการปฏิบัติงาน
ซึ่ ง วั ด โดยดั ช นี ชี้ วั ด ผลงานหรื อ ความสำ � เร็ จ ของงาน(KPIs)โดย
รายละเอียดปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
คู่ค้าและเจ้าหนี้ : มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือที่ดี ได้ยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ทุกประเภท โดยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ทีไ่ ด้มกี ารตกลงตามสัญญา รวมถึงหลักเกณฑ์และตามทีก่ ฎหมาย
กำ � หนด เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ท างธุ ร กิ จ ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

พั น ธมิ ต รและคู่ แ ข่ ง ขั น ทางการค้ า : บริ ษั ท ฯปฏิ บั ติ ต่ อ
พันธมิตรและคูแ่ ข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและรักษาความลับ
ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกรอบการ
แข่งขันที่ดี เพื่อเป็นการรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ
แข่งขัน รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งขันทาง
การค้าอย่างไม่สจุ ริตและไม่เป็นธรรมทัง้ นีบ้ ริษทั ฯไม่เคยมีประวัตกิ าร
ผิดนัดชำ�ระหนี้เลย
ทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯให้ความสำ�คัญกับการไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำ�หนดเป็นนโยบาย
และวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน มีการสื่อสาร ติดตาม
ควบคุมดูแลและตรวจสอบเพือ่ มิให้เกิดการล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยรายละเอียดปรากฏใน “รายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : ยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจ
อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ระมั ด ระวั ง
ในการกระทำ�ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ให้ความใส่ใจกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมเป็นอย่างดี โดยจะดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กือ้ กูล
และสร้างสรรค์ตอ่ สังคมตาม ความเหมาะสม อีกทัง้ รับผิดชอบและ
ดูแลไม่ให้มีผลกระทบเกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำ�นึก
และความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ นี้ บริษทั ฯจะปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนด
ของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียได้รบั การดูแลอย่างดีโดยรายละเอียดปรากฏใน“รายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
บริษัทฯ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เป็นส่วนหนึ่งใน
ความสำ�เร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัท และ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติที่
ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่าง
ทัว่ ถึง การจัดให้มชี อ่ งทางสำ�หรับให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถส่งความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ ซึ่งได้แสดง
รายละเอียดไว้ใน “หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ”ี โดยได้เผยแพร่นโยบาย
ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯที่ “http://www.ichitangroup.com/
investor.php/corporate” หัวข้อ “ การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ”ี รวม
ถึงได้จดั ทำ� “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”ตามมาตรฐานสากล
GRI และ UN Sustainable Development Goals แบบแยกเล่ม
จากรายงานประจำ�ปี 2562 เพือ่ รายงานและเปิดเผยการดำ�เนินงาน
ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ ่ ง แวดล้ อ ม ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น
นั ก ล ง ทุ น ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย รั บ ท ร า บ อี ก ด้ ว ย ที่
http://www.ichitangroup.com/sustainability_report.html
หัวข้อ “รายงานความยั่งยืน” ในปี 2562 “บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย” บริษทั ฯเปิดเผยโดยละเอียดไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”
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• ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้
เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า โดยกำ � หนดให้ พ นั ก งานมี ค วามเอาใจใส่ แ ละ
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เช่นพนักงาน และผูบ้ ริหาร ของบริษทั ฯ มีสว่ นร่วมในการ
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติ
ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ เ ปิ ด เผยสถิ ติ ก ารเกิ ด
อุบตั เิ หตุอตั ราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน
เปิดเผยไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”และ แบบ56-1
• ได้กำ�หนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติ
และเปิดเผยตัวเลขจำ�นวนชัว่ โมงเฉลีย่ ของการฝึกอบรมของพนักงาน
ต่อปีเปิดเผยไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”และ แบบ 56-1
• ได้ มี ก ารกำ � หนดนโยบายอื่ น ๆ เช่ น นโยบายต่ อ ต้ า น
คอร์รปั ชัน นโยบายทีจ่ ะไม่เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุก
รูปแบบ การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า คูแ่ ข่ง คูค่ า้ เจ้าหนี้ การ
ไม่ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาและลิ ข สิ ท ธิ์ เป็ น ต้ น เปิ ด เผยไว้ ใ น
“รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”และ แบบ 56-1 และเว็บไซต์
“http://www.ichitangroup.com/pdf/corporate/Corporate
GovernanceReport.pdf”
• กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
การทุจริตคอร์รปั ชัน ว่าด้วยการรับและการให้สงิ่ ของหรือประโยชน์
อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดย
มี ก ารเปิ ด เผยแนวทางการปฏิ บั ติ ใ ห้ ท ราบและยั ง มี ก ารเปิ ด เผย
ความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชันในคูม่ อื แนวปฏิบตั ิ “การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน” http://www.ichitangroup.com/investor.
php/anti_corruption
• การติดตามประเมินผล การฝึกอบรม จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ย
ในการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 8 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งมากกว่า
เกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำ�หนดไว้ ที่ 6 ชั่วโมง/คน/ปี
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ ของบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ิใช่ขอ้ มูล
ทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบการเปิดเผย
ข้อมูลของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผย
หลากหลายช่องทางเช่น รายงานประจำ�ปี / แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)/รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน(SD
Report)/ระบบข่ า วตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ (SET Link) / เว็ บ ไซต์
ของบริษทั ฯ www.ichitangroup.com เป็นต้น ดังนี้
1 . เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำ�หนดและตามกฎหมายโดย
เปิดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.เปิดเผย “นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ”ี “จรรยาบรรณ
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ในการดำ�เนินธุรกิจ” “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ไว้ โดยสรุปผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว
3. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษัทฯและสารสนเทศทางการเงิน งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และไม่มีประวัติการถูก
สั่งให้แก้ ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย และ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. มีการกำ�หนดขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย และจำ � นวนครั้ ง ของการประชุ ม และ
จำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและ
ความเห็นจากการทำ�หน้าที่
5. เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ ะท้อน
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ การให้ค่า
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถ
ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร” ใน รายงาน
ประจำ�ปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
6. จัดส่งรายงานทางการเงิน คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน ( MD&A)ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำ�หนด
7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความน่าเชื่อ
ถือ โดยเป็นผูส้ อบบัญชีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก สำ�นักงาน ก.ล.ต.
8.คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญตามนโยบายทีจ่ ะไม่ให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงานใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน ดังทีไ่ ด้ก�ำ หนด
ไว้ ในคู่มือ “จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ” ถึงข้อปฏิบัติสำ�หรับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ให้หลีก
เลีย่ งการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯและบริษัทย่อย ในกรณีที่จำ�เป็นต้องทำ�
รายการดังกล่าวต้องกระทำ�โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอกรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และ ที่มี
ส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศ
สำ�นักงาน ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนพันธ์
(Investor Relations Section)ที่ดำ�เนินงานตาม “จรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์” และเป็นศูนย์กลางเพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลของบริ ษั ท ฯ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น นั ก ลงทุ น สถาบั น
นักวิเคราะห์ และประชาชนชนทั่วไปที่สนใจในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

อย่าง เท่าเทียมและเป็นธรรมนอกจากนีบ้ ริษทั ฯมีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
ผลการดำ�เนินงาน งบการเงิน ข่าวสารบริษทั ฯ ข้อมูลหลักทรัพย์ กิจกรรม
หลักทรัพย์รายงานประจำ�ปี/รายงานแบบ56-1/ข้อมูลต่างๆผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ท h่ี ttp://www.ichitangroup.com/investor.php
ส่วน นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้
มีความทันสถานการณ์รวมถึงบริษทั ฯให้ความสำ�คัญกับการเผยแพร่
ข้อมูลผ่าน กิจกรรมงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารระดับสูงมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
โดยตรงเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีด่ ตี อ่ การบริหารงานของบริษทั ฯและ
ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ มี
กิจกรรมในการนำ�เสนอข้อมูลของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่นการนำ�เสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ การร่วมประชุม Roadshow
การจัดนำ�เสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (Company Visit) การนำ�
เสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) การนำ�เสนอข่าวสารผ่าน
สือ่ มวลชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถาม
ทางอีเมล์ (E-mail) และโทรศัพท์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับ
บริษทั ฯเบือ้ งต้นทีแ่ ผนกนักลงทุนสัมพันธ์ คุณพิมร์ มั ภา จันทร์ผอ่ งศรี

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6

ตำ�แหน่ง ผูจ้ ดั การนักลงทุนสัมพันธ์และบริหารความเสีย่ ง โทรศัพท์
02-023-1111 หรือ Email : ir@ichitangroup.com
ในปี 2562 บริ ษั ท ฯได้ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ทั้ ง ในรู ป แบบข้ อ มู ล
ทางการเงิน และข้อมูลที่มิ ใช่รายงานทางการเงินโดยบริษัทฯจะ
รายงานข้อมูลทีต่ อ้ งรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีและสารสนเทศ
สำ � คั ญ ตามเหตุ ก ารณ์ แ ละตามที่ ก ฎหมายกำ � หนด พร้ อ มกั น นี้
การเปิดเผยรายงานงบการเงินของบริษทั ฯเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปทีผ
่ า่ นมาบริษทั ฯยังไม่เคยมีประวัตกิ ารถูกสัง่ ให้
แก้ไขงบการเงิน พร้อมกันนีบ้ ริษทั ฯได้เปิดเผยข้อมูลทีม่ ิใช่งบการเงิน
ตามข้อกำ�หนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทั น เวลาและโปร่ ง ใส ผ่ า นช่ อ งทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ในปี 2562 บริษทั ฯจัดให้มกี ารนำ�เสนอข้อมูลแก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน
และ นักวิเคราะห์ ดังนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ สามารถ
ติดตามได้ผา่ นทางเว็บไซต์บริษทั ฯในส่วน “ปฎิทนิ นักลงทุนสัมพันธ์”
,”IR Newsletter” และ “ข่าวสารผูถ้ อื หุน้ /นักลงทุน” http://www.
ichitangroup.com/investor.php/ir_calendar และเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปกิจกรรมในปี 2562
กรรมการผู้อำ�นวยการ และผู้บริหารระดับสูง ต้อนรับคณะนักลงทุนจาก บลจ.เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ณ โรงงานอิชิตัน กรุ๊ป

จำ�นวน(ครั้ง)
1

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี (AGM) วันที่ 25 เมษายน 2562
การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SETLINK)
https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=ICHI&currentpage=1&
language=th&ssoPageId=8&country=TH
ร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) (28/8/62)
https://www.set.or.th/streaming/#/vdo/2352?title=Opp%20Day
Analyst Meeting และ Investor Group Meeting : กลุ่มนักลงทุนรายย่อย /
กลุ่มนักลงทุนสถาบัน ณ สำ�นักงานใหญ่ของบริษัทฯ
Roadshow ในประเทศ พบนักลงทุนสถาบัน: กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
ร่วมงาน CONSUMER DAY 2019 จัดโดย บลจ.โนมูระ

1
23 รายการ
1
7
1

7

วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ : IR Newsletter

2

8

การให้ข้อมูลกับ นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น/นักวิเคราะห์ ผ่านโทรศัพท์ 10 สาย อีเมล์ 20 ฉบับ

9

บริษัทฯมีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรทำ�หน้าที่ออก Press Release และข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทฯทั้งปี
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ต้อนรับ คณะนักลงทุน จาก MAYBANK

CONSUMER DAY 2019

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�ำคัญในก�ำหนดให้
มี การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท
ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับ
ประเทศและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
เป็นอย่างดี รวมถึงมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย
ของบริษทั ฯโดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ การบริหารความเสีย่ ง
แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณของบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี
ตลอดจนก�ำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำกลยุทธ์และ
แผนงานประจ�ำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลั ก ของบริ ษั ท ฯซึ่ ง ในการก�ำหนดกลยุ ท ธ์ แ ละแผนงาน
ประจ�ำปี ได้มกี ารวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความท้าทายและ
โอกาสที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้ออกมา
เป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์หลักทั้งระยะสั้น
และระยะยาว พร้ อ มกั น นี้ บ ริ ษั ท ฯได้ มี น โยบายเกี่ ย วกั บ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั เช่น โครงสร้าง
ของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการรวมทั้งบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นต้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำ�นวนรวม 9 ท่าน
มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการ
จากฝ่ายบริหาร 6 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้มาจากฝ่าย
บริหาร 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตาม

หลักเกณฑ์ทสี่ �ำ นักงาน ก.ล.ต.ซึง่ สอดคล้องกับเกณฑ์ของ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. ที่กำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมี
กรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำ�นวน
กรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์มี
ประวัตกิ ารทำ�างานทีโ่ ปร่งใส มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ
มี ค วามหลากหลายวิ ช าชี พ และมี ป ระสบการณ์ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะด้าน
บั ญ ชี ก ารเงิ น ด้ า นการจั ด การ ด้ า นวางแผนกลยุ ท ธ์
ด้านกฎหมาย และด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดยมิได้มี
การกีดกันทางเพศแต่อย่างใด
1.2 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ซึ่ง
มี บ ทบาทหน้ า ที่ แ สดงรายละเอี ย ดไว้ ใน “การสรรหา
กรรมการ และ ผู้บริหาร”ของบริษัทฯได้แก่
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
4) คณะกรรมการธรรมาภิบาล
5) คณะกรรมการบริหาร
1.3 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
บริหาร และ กรรมการผู้อำ�นวยการเป็นบุคคลเดียวกัน
อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ฯได้ มี ก ารกำ � หนดขอบเขตหน้ า ที่
ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำ�นาจอย่างชัดเจน
1.4 คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ “เลขานุการบริษทั ”
เพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ ห้ค�ำ แนะนำ�ด้านข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั กฎหมาย
แลกฎเกณฑ์ตา่ งๆทีค่ ณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมถึง
การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและ
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จัดปฐมนิเทศน์เกี่ยวกับบริษัทฯให้กรรมการใหม่หน้าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ของเลขานุ ก ารบริ ษัท เปิ ด เผย
รายละเอียดไว้ใน รายงานประจำ�ปี และ แบบ 56-1
1.5 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ กรรมการ กรรมการผูอ้ �ำนวย และ ผูบ้ ริหารระดับสูง
ให้ได้พัฒนาและอบรมความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
งานอย่างสม�่ำเสมอเช่น ในปี2562 ได้มีการจัดฝึกอบรม
สร้างความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรูก้ ารป้องกันแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอรัปชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
1.6 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย มีกำ�หนดการประชุมรายไตรมาส และได้แจ้งเป็น
กำ�หนดการล่วงหน้าแก่กรรมการทุกท่านทั้งปีโดยสำ�นัก
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ ม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กบั
คณะกรรมการล่วงหน้า 7 วันทำ�การและกำ�หนดให้จ�ำ นวน
องค์ประชุมคณะกรรมการมีขั้นต่ำ� เพื่อคณะกรรมการจะ
ลงมติ ในที่ประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดโดยในปี 2562 คณะ
กรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และการประชุม
โดยไม่มฝ
ี า่ ยบริหาร (Non-Executive Director-NED)1 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการทุกท่าน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ
มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและ
จัดเก็บรายงานประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ยั ง เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ให้
รายละเอียดเพิม่ เติม เพือ่ ใช้การประกอบการพิจารณาวาระ
ต่างๆ อีกด้วยประธานกรรมการบริษัท ร่วมกับกรรมการ
อิสระ 1ท่าน เป็นผูพ
้ จิ ารณาเลือกเรือ่ งเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ และกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระที่จะ
เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
5 คณะ เพื่อช่วยใน
2.1 ติดตามและการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานให้ใกล้ชดิ
มากขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส
2.2 คณะกรรมการบริษัท มีการกระจายอำ�นาจ
ในการบริหารงานที่ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการ
บริ ห ารจั ด การ โดยจั ด ให้ มี ค ณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก

การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และจัดให้มคี ณะกรรมการบริหาร
เพือ่ ช่วยในการพิจารณาและกลัน่ กรองงานเฉพาะเรือ่ งเพือ่
ประกอบการตัดสินใจของกรรมการผู้อำ�นวยการ
2.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะ
กรรมการสรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทน และประธาน
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลเป็ น กรรมการอิ ส ระเพื่ อ
ความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
3. บทบาท หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบคณะ
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำ�นวยการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยบุ ค คลที่ มี
ความรู้ ทักษะ และความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย และมีภาวะผูน้ �ำ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัท
มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยรวมดังต่อไปนี้
3.1 กำ�หนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
ปีละ 1 ครั้งร่วมกับคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งจัดให้
มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด
เพื่ อ กำ � กั บ ดู แ ล ติ ด ตามให้ ฝ่ า ยบริ ห ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำ�หนดและนำ�กลยุทธ์ของบริษัทฯ
ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลโดย
ฝ่ายบริหารจะรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับทราบรายไตรมาส
3.2 อนุ มั ติ น โยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
และบทบัญญัตเิ กีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
ทุกคนรับทราบผ่าน ทางการจัดประชุม เว็บไซต์ และ
อีเมล์ ของ บริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
พร้ อ มบทลงโทษหากมี ก ารฝ่ า ฝื น และได้ เ ปิ ด เผยไว้ ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี”
http://www.ichitangroup.com/corporate_
governance1.html
3.3 กำ�กับดูแลให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดย
คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด ไม่ดำ�เนินการ
อันใดที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบความระมัดระวัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการดูแลให้การดำ�เนินกิจการ
เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ มติ
คณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย
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หลักเกณฑ์ พ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
3.4 กำ�หนดนโยบายทางการเงินให้มีระบบควบคุม
ที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
3.5 กำ�หนด ติดตามและการปฏิบัติตามหลักการ
กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี นโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทฯ ที่ได้จัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณา
ทบทวนนโยบายและการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายดั ง กล่ า ว
เป็นประจำ�อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.6 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม
3.7 จั ด ให้ มี ก ารจั ด ทำ � แผนสื บ ทอดตำ � แ หน่ ง
(Succession Plan) สำ�หรับ กรรมการผู้อำ�นวยการ หรือ
ผู้บริหารระดับสูง โดย กรรมการผู้อำ�นวยการจะรายงาน
ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบผลการดำ � เนิ น งาน
ตามแผนสืบทอดตำ�แหน่งปีละ1ครั้ง
3.8 สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การสร้ า งนวั ต กรรม
และนำ � นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม
แก่ธรุ กิจ พร้อมทัง้ กำ�กับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ
3.9 กำ�หนดนโยบายบริหารความเสีย่ งและพิจารณา
ถึงปัจจัยความเสีย่ งที่ส�ำ คัญครอบคลุมทัง้ องค์กรอันอาจ
เกิดขึ้นกำ�หนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
และติ ด ตามผลการดำ � เนิ น งานตามแนวทางป้ อ งกั น
ความเสีย่ งนัน้ ทีเ่ สนอโดย คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3.10 กรรมการของบริษัทฯมาจากการแต่งตั้งและมี
คุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วย พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจำ�กัด ข้อกำ�หนดของ ก.ล.ต.
และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยและ
เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
3.11 กรรมการผู้อำ�นวยการ ทำ�หน้าที่บริหารงาน
ของบริษทั ฯในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนดและ
ควบคุมดูแลการดำ�เนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงาน
ทั่วไปของบริษัทฯ
4.การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายการดำ�รง
ตำ � แหน่ ง “กรรมการ” ในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น สำ � หรั บ
กรรมการ และกรรมการผูอ้ �ำ นวยการของบริษทั ฯได้ไม่เกิน
3 บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ณ ปั จ จุ บั น
กรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน และกรรมการผู้อำ�นวยการ
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ไม่มที า่ นใดทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่
เกิน 3 บริษัท
5.วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำ�หนดนโยบาย
วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง “กรรมการอิสระ”ของบริษัทฯ
ให้ ไม่เกิน 9 ปี ณ ปัจจุบัน กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน
ไม่มีท่านใดที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เกิน 9 ปี
6.จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดหลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ า ยบริ ห าร
และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม ทั้ ง การปฏิ บั ติ ต่ อ บริ ษั ท ฯ ผู้ มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการ
กำ�หนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็น
ประจำ� ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมถึง
ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วโดยเปิ ด เผยไว้ ใ น
เว็บไซต์ของบริษัทฯหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี”
ข้ อ ย่ อ ย “ จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร ดำ � เ นิ น ธุ ร กิ จ ”
http://www.ichitangroup.com/corporate_
governance1.html
7.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ า่ การตัดสินใจ
ใดๆ ในการดำ � เนิ น กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ จะต้ อ งทำ � เพื่ อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยง
การกระทำ � ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
โดยกำ�หนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการ
ทีพ
่ จิ ารณาต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือ
การเกีย่ งโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วม
การพิจารณา ตัดสิน รวมถึงไม่มอี �ำ นาจอนุมตั ิในธุรกรรม
นั้นๆคณะกรรมการตรวจสอบจะนำ�เสนอคณะกรรมการ
บริ ษั ท เกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และรายการที่ มี
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ซึ่ ง ได้ มี ก ารพิ จ ารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ที่สำ�นักงาน ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนดรวมทั้ง
มีการเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำ�ปี และ แบบ 56-1

8. ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ความสำ�คัญต่อระบบ
ควบคุ ม ภายในทั้ ง ในระดั บ บริ ห ารและระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน
และเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน บริษทั ฯ จึงได้
กำ�หนดภาระหน้าทีอ่ �ำ นาจการดำ�เนินการของผูป้ ฏิบตั งิ าน
และผู้ บ ริ ห ารไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรอย่ า งชั ด เจน
มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลการใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯให้ เ กิ ด
ประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยคณะกรรมการบริษทั
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำ�หน้าที่
ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในที่เ หมาะสมและมีประสิทธิผล โดยแต่งตั้งผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำ�คัญของบริษัทฯ
ได้ดำ�เนินการตามแนวทางที่กำ�หนดและมีประสิทธิภาพโดย
เปิ ด เผยรายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ “การควบคุ ม ภายใน/
การตรวจสอบภายใน/นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”
9.การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทำ�การประเมินความ
เพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ พิ จ ารณา
หาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการปฏิ บั ติ ง านให้ ผ ล
การดำ � เนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยเปิ ด เผย
รายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง และ การบริหาร
ความเสี่ยง”
10. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าทีส่ อบทานรายงาน
การเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน
และน�ำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท
รายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย รวมทั้ ง
สารสนเทศทางการเงิ น ที่ ป รากฏในรายงานประจ�ำปี
งบการเงิ น ดั ง กล่ า วจั ด ท�ำขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
รั บ รองและตรวจสอบ/สอบทานโดยผู ้ ส อบบั ญ ชี ข อง
บริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งจะด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ส�ำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม�่ำเสมอ
รายละเอียดในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการต่อรายงานทางการเงิน”

11. แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนการดำ�เนินกิจการอย่างต่อเนื่อง
อั น จะนำ � มาซึ่ ง การเติ บ โตและก้ า วหน้ า ขององค์ ก ร
อย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำ�แผน
สื บ ทอดตำ � แหน่ ง ขึ้ น สำ � หรั บ กรรมการผู้ อำ � นวยการ/
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง /พนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพ เพื่ อ กำ � หนด
ขัน้ ตอนและกระบวนการสืบทอดตำ�แหน่งของบริษทั ฯ เพือ่
ให้ มั่ น ใจว่ า มี ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการ
สืบทอดตำ�แหน่งที่สำ�คัญ ขององค์กรต่อไปในอนาคต
โดยแต่ ล ะปี จ ะกำ � หนดให้ มี ก ารพิ จ ารณาเลื่ อ นตำ � แหน่ ง
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดโดยตัวชีว้ ดั ผลสาํ เร็จของงาน(KPI)
12. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
และ การประเมินตนเองของกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ (CEO)
คณะกรรมการบริ ษั ท ก�ำหนดให้ มี ก ารประเมิ น
คณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง คณะ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และ กรรมการผูอ้ �ำนวยการ
เป็นประจ�ำทุกปี โดยได้จัดท�ำการประเมินใน 4 รูปแบบ
ตามแบบฟอร์ ม ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
เพื่อความเข้าใจในการท�ำงานของคณะกรรมการบริหาร
บริษัท รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็น
ร้ อ ยละจากคะแนนเต็ ม ในแต่ ล ะข้ อ โดยหากคะแนนเฉลี่ ย
มากกว่าร้อยละ 85= ดีมาก/ร้อยละ 75-84 = ดี/ร้อยละ
65-74 = ค่อนข้างดี/ ร้อยละ 50-64=พอใช้/ต�่ำกว่า
ร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ในปี 2562 มีผล ดังนี้
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งคณะทั้งหมด 60 ข้อ คะแนนเต็ม 240 คะแนน ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 96.8 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
2) แบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการราย
คณะทัง้ หมด 36 ข้อ คะแนนเต็ม 144 คะแนน ได้คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 99.1 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
3) แบบประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ทัง้ หมด 11 ข้อ คะแนนเต็ม
44 คะแนน ได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 97.1 เกณฑ์อยูใ่ นระดับดีมาก
4) การประเมินของกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ (CEO)
โดยประธานกรรมการสรรหาและกำ � หนดค่ า ตอบแทน
และ CEO ประเมินตนเองทั้งหมด 54 ข้อ คะแนนเต็ม 216
คะแนน ได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 95.4 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
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ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้ เลขานุการบริษทั
เป็นผูจ้ ดั เตรียมแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านเป็นประจำ�
ทุ ก ปี แ ล้ ว รายงานผลให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
รั บ ทราบโดยในปี 2 562 ทำ � การประเมิ น ในวั น ที่ 11
พฤศจิกายน 2562แล้วแจ้งให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
รับทราบใน วันที่ 11 ธันวาคม 2562
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
การประเมินใน 4 รูปแบบครอบคลุมประเด็นหลักๆดังนี้
1) นโยบายคณะกรรมการ
2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3) การจัดเตรียมและดำ�เนินการประชุม
4) แนวปฏิบตั ิ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
		 ของคณะกรรมการ
5) ก า ร ดู แ ล เ รื่ อ ง ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ
		 ตรวจสอบภายใน
6) การดำ�เนินงานตามแผนกลยุทธ์ (CEO)
7) การบริหารงานและความเป็นผู้นำ� (CEO)
13. ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
และกำ � หนดค่ า ตอบแทนเพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ เ สนอความเห็ น
และพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ อั ต ราค่ า ตอบแทนของคณะ
กรรมการแต่ละชุด กรรมการผู้อำ�นวยการ และ ผู้บริหาร
ระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี โดยได้กำ�หนด
นโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและอยู่ ใน
ระดั บ ที่ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรรมการ และผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ซึง่ เป็นผลตอบแทนทีจ่ งู ใจ
ในระยะยาวที่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ
โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำ�เสนออัตราค่าตอบแทน
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีทั้งนี้
บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่
กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำ�นักงาน ก.ล.ต.
กำ�หนดรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร”
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14. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ
และผู้ บ ริ ห ารให้ มี ก ารร่ ว มสั ม มนาและฝึ ก อบรมเพื่ อ
ให้พัฒนาความรู้ ในทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพในด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดให้มีการปฐมนิเ ทศ
กรรมการใหม่ ทุ ก คน เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ในธุ ร กิ จ และการดำ � เนิ น การด้ า นต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ ขณะเดี ย วกั น ก็ มี น โยบายที่ จ ะเสริ ม สร้ า ง
ความรู้และมุมมองใหม่ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้าน
การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ ภาวะอุ ต สาหกรรม ธุ ร กิ จ
เทคโนโลยี และนวั ต กรรมใหม่ เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน บริษัทฯจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขานุการบริษัท
นำ�เสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข องกรรมการใหม่ เช่ น คู่ มื อ กรรมการบริ ษั ท
จ ด ท ะ เ บี ย น คู่ มื อ ก า ร กำ � กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี แ ล ะ
จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างธุรกิจ
และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ กฏหมาย
ที่ ค วรทราบ ฯลฯ เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจและการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของ
บริษัทฯ อีกทั้งให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการและเข้ารับฟัง
บรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ และจัดให้มีการพบปะกับประธาน
กรรมการหรื อ กรรมการผู้ อำ � นวยการ เพื่ อ เป็ น การ
ผู้ คุ ย สอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการ
ใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน จึงได้มีการจัดทำ�คู่มือกรรมการและกฏเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
และ นโยบายที่ สำ � คั ญ ที่ ก รรมการควรทราบไว้ ใ นคู่ มื อ
กรรมการ

• การพัฒนาความรู้
คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง
พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษทั โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูป้ ระสานงานกับกรรมการและผูบ้ ริหาร
เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2562 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้
ตารางหลักสูตรที่กรรมการอบรม/สัมมนาตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2562
ชื่อ - สกุล
1) นาย ตัน ภาสกรนที

ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผู้อำ�นวยการ
ตำ�แหน่ง

หลักสูตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

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

หลักสูตรอื่นๆ
• จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การ
เรียนรูก้ ารป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รปั ชัน
ในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

หลักสูตรสถาบันกรรมการ
หลักสูตรอื่นๆ
บริษัทไทย (IOD)

2) นาง อิง ภาสกรนที

กรรมการบริษัท/ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน/กรรมการ
ธรรมาภิบาล/
กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ

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

3) นาย ธิติ จิรนนท์กาล

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร

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

4) นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์

กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานโรงงาน

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

• SDหลักสูตรอบรมด้านการบริหารความ รับผิดชอบ
ต่อสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่าง ยัง่ ยืน ปี 2560โดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
P01: CSR for Corporate Sustainability
S01: Strategic CSR Management
S02: Supply Chain and Stakeholder Engagement
S03: Corporate Social Initiatives for
Sustainable Development
S04: Sustainability Risk and Materiality
Analysis
S05: CSR Evaluation and Data Management
S06: Sustainability Reporting
• จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การ
เรี ย นรู้ ก ารป้ อ งกั น แก้ ไขปั ญ หาทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
• อบรมหลักสูตร Coaching for Leadership
รุน่ ที่ 1วนั พฤหัสที่ 29 สิงหาคม 2562
• อบรม เรื่ อ ง Succession Plan วั น ที่ 22
พฤษภาคม 2562
• จั ด ฝึ ก อบรมสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ
การเรี ย นรู้ ก ารป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
• SDหลั ก สู ต รอบรมด้ า นการบริ ห ารความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า ง
ยั่งยืน ปี 2560 โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
P01: CSR for Corporate Sustainability
S01: Strategic CSR Management
S02:Supply Chain and Stakeholder
Engagement
S03: Corporate Social Initiatives for
Sustainable Development
S04: Sustainability Risk and Materiality
Analysis
S05: CSR Evaluation and Data Management
S06: Sustainability Reporting
• จั ด ฝึ ก อบรมสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ
การเรี ย นรู้ก ารป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
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ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

5) นายธนพันธุ์ คงนันทะ

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน
ธุรกิจเครือ่ งดืม่

6) พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์
นิมมลธนากรณ์

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

7) นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์

8) นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล

9) นางสาวอารยา
พานิชายุนนท์
10) นายปรีชา อัจฉรานนท์
11) นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
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1) DAP รุน่ ที่ 106/2013
2) RCL รุ่นที่ 5/2016
3) BMT รุ่นที่ 4/2017

1) DAP รุน่ 106/2013
2) AACP รุน่ 16/2014
3) RNG รุ่น 8/2016
4) ELP รุ่นที่ 9/2017
กรรมการอิสระ/
1) DAP รุน่ ที่ 27/2004
กรรมการตรวจสอบ /
2) AACP รุน่ ที่ 17/2014
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 3) RNG รุน่ ที่ 8/2016
กำ�หนดค่าตอบแทน/
4) ELP รุ่นที่ 9/2017
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจ 1) DAP รุน่ 106/2013
สอบ/ประธานกรรมการธรรมาภิ 2) AACP รุน่ 16/2014
บาล/กรรมการสรรหาและกำ�หนด 3) RNG รุ่น 8/2016
ค่าตอบแทน
4) ELP รุ่นที่ 9/2017
กรรมการบริษัท /
1) DAP รุน่ ที่ 106/2013
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
2) RCL รุ่นที่ 5/2016
3) BMT รุน่ ที่ 4/2017
กรรมการบริหาร
1) DAP รุ่นที่
106/2013
กรรมการบริหาร /
1) DAP รุน่ ที่ 106/2013
รองกรรมการผู้จัดการ
2) RCL รุ่นที่ 5 /2016
สายงานบัญชีและการเงิน
3) BMT รุ่นที่ 4/2017

15.การปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ีใน
เรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามนโยบาย
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หลักสูตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรอื่นๆ
• SDหลั ก สู ต รอบรมด้ า นการบริ ห ารความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
อย่างยั่งยืน ปี 2561 โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
P01: CSR for Corporate Sustainability
• จั ด ฝึ ก อบรมสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ
การเรี ย นรู้ ก ารป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นพระบรมราชู ป ภั ม ภ์
หลักสูตร Audit Committee Seminar Get
Ready for Year End
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์
หลักสูตรAudit Committee Seminar Get
Ready for Year End

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์
หลักสูตรAudit Committee Seminar Get
Ready for Year End
• จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การ
เรียนรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริคอร์รัปชัน
ในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
• S D ห ลั ก สู ต ร อ บ ร ม ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นา
อย่างยัง่ ยืน ปี 2561 โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
P01: CSR for Corporate Sustainability
S04: Sustainability Risk and Materiality
Analysis
S05: CSR Evaluation and Data Management
• จั ด ฝึ ก อบรมสร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจ
การเรี ย นรู้ ก ารป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
• ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า อ บ ร ม พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ต่ อ เนื่ อ งด้ า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น : หลั ก สู ต ร
การแก้ ไ ขปั ญ หาในการจั ด ทำ � งบการเงิ น
ความผิ ด พลาดจากการจั ด ทำ � บั ญ ชี ที่ ส่ ง
ผลกระทบต่องบการเงิน ปี 2562

การกำ�กับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติการตาม
แผนการดำ�เนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำ�เสมอ โดยในปี
2562 ไม่มสี ถานการณ์ใดทีก่ ารปฏิบตั ไิ ม่เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทฯ หรือหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด(มหาชน) (บริษัทฯ) มีระบบการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะ
กรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติการกำ�หนดนโยบายการ
กำ�กับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ คำ�จำ�กัดความ
คำ�ว่า “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำ�คัญต่อ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์บริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพือ่ ผล
ประโยชน์ของตนเองและผูเ้ กีย่ วข้องในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องจะต้องพิจารณาและ
รั บ ทราบข้ อ มู ล ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ แ ละยั ง
ไม่สามารถเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือสาธารณชนทั่วไปได้
ดังนั้น การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ จึงเป็นเรื่องสำ�คัญที่ต้องมี
การจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล หรือ อาจถูกนำ�
ไปใช้ประโยชน์ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง และเป็นการเอาเปรียบบุคคลอืน่ ซึง่
นอกจากจะเป็นการผิดกฎหมายแล้วยังกระทบต่อชื่อเสียงของ
บริษทั ฯอีกด้วย คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรให้จดั ทำ�นโยบาย
การจั ด การข้ อ มู ล ภายในที่ มี ผ ลต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ฉ บั บ นี้ ขึ้ น
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก คนถื อ ปฏิ บั ติ และ สื่ อ สารอย่ า งถู ก ต้ อ ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก จะต้องรักษา
ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
1.1 เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษทั ฯด้วยความระมัดระวัง
และมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ ให้ข้อมูลภายในของ
บริษัทฯรั่วไหลออกไปภายนอก
1.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั งิ าน เพือ่ ป้องกันข้อมูลภายในอาจถูกนำ�ไปใช้ไม่วา่
จะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกจะต้องไม่นำ�
ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่ ประโยชน์แก่บคุ คลอืน่ ใดไม่วา่ โดยทาง
ตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก ซึง่ รูห้ รือครอบ
ครองข้อมูลภายในของบริษทั ฯจะต้องไม่ท�ำ การซือ้ ขายโอนหรือรับ
โอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
บริษัทฯ และ/หรือเข้าทำ�นิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ

ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ
ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำ�หนดนี้ให้รวมความถึงคูส่ มรส
หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าวด้วยผู้ ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะ
ถือว่าได้กระทำ�ผิดอย่างร้ายแรง
4. บริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในทำ�การซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการ
เงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภาย
หลังข้อมูลสารสนเทศสำ�คัญถูกเปิดเผย
5. บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้กรรมการ/ ผู้บริหารและพนักงานระดับ
ตั้งแต่ผู้อำ�นวยการฝ่ายขึ้นไปรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้
แก่บริษัทฯในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต. ) ตามข้อกำ�หนดของ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
และ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย
เรื่ อ งการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นโดยใช้ ข้ อ มู ล
ภายใน รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเกี่ยวกับ
การซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯอย่างน้อย1วันล่วงหน้าก่อนทำ�การซือ้ ขาย
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในหัวข้อ“การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ”
นโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการนำ�ข้อมูลภายในบริษทั ฯไปใช้
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทไป
ใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนที่
จะเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยการจำ�กัดบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวง
จำ�กัด และจัดให้มีการให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระ
หน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
รวมทั้ ง บทกำ � หนดโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้ ง ที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(“พ.ร.บ.หลักทรัพย์”) บริษัทฯได้กำ�หนดให้ผู้บริหารรายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
นอกจากนี้ บริษทั ฯได้ก�ำ หนดห้ามผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายใน
กระทำ�การใดๆ ซึง่ เป็นการขัดต่อมาตรา 241 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
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ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ่ วันที่
25 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอและเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงแบบประเมินของคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีม่ ี 5 ส่วน17 หลักการ โดยการ
ประเมินการควบคุมภายในทัง้ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในอยูใ่ นระดับเหมาะสมเพียง
พอ สรุปในแต่ละหัวข้อได้ดงั นี้

การควบคุมภายในองค์กร

บริษทั ฯได้ก�ำ หนดโครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ประกอบ
ด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคณะ
กรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และกำ�กับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีโครงสร้างองค์กรและ
สภาพแวดล้อมทีด่ ี ส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในระดับ
ทีเ่ หมาะสม โดยบริษทั ฯได้จดั โครงสร้างองค์กรกำ�หนดหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบแยกตามสายงานทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ และ
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีฝา่ ยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ฯ มีการกำ�หนด
เป้าหมายธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ โดยการจัดทำ�แผนงาน งบประมาณ
ประจำ�ปี และตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสม เพือ่ เป็นแนวทางในการปฎิบตั งิ านของ
พนักงาน มีระบบการจ่ายผลตอบแทนโดยพิจารณาจากผลสำ�เร็จงาน
ตามเป้าหมายของดัชนีช้ ว้ี ดั ส่วนบุคคล มีแผนในการสรรหาและพัฒนาผู้
สืบทอดตำ�แหน่งทีส่ �ำ คัญ กำ�หนดระบบควบคุมจริยธรรมเป็นนโยบายและ
มีแผนการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้ฝา่ ยบริหารและพนักงานนำ�ไปปฏิบตั ิ
เพือ่ ไม่ให้กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ รวมถึงมี
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีส่ อดคล้องกับหลักการ COSO และแนว
ปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์ฯ และ มาตรฐานสากลทีเ่ หมาะสมในการ
ปฏิบตั งิ านซึง่ ได้เปิดเผยไว้ใน รายงานประจำ�ปี รวมถึงการกำ�หนดระเบียบ
วิธปี ฏิบตั ใิ นขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทัว่ ไป คูม่ อื คุณภาพ คูม่ อื อำ�นาจดำ�เนิน
การในการอนุมตั แิ ต่ละระดับ ทีเ่ ป็นระบบ รัดกุม รวมถึงการปฏิบตั ติ อ่
ลูกค้า และคูแ่ ข่งขันด้วยความเป็นธรรม

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญในการบริหารความเสีย่ ง
โดยกำ�หนดกระบวนการประเมินความเสีย่ งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการดำ�เนินธุรกิจโดยวิธกี ารระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ทุกประเภทรวมถึงจัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร โดยได้มอบ
หมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทำ�หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
กำ�หนดกรอบนโยบายรวมถึงการกำ�กับดูแลให้มรี ะบบและกระบวนการ
บริหารจัดการความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพครอบคลุมทัง้ องค์กรและมีการ
สือ่ สารให้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบผ่านคณะ
ทำ�งานบริหารความเสีย่ งทีป่ ระกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ
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ทีจ่ ะทำ�หน้าทีใ่ ห้ค�ำ แนะนำ�ประสานงานการประเมินความเสีย่ งภายในหน่วย
งานของตนเอง โดยให้ทกุ หน่วยงานประเมินปัจจัยความเสีย่ งด้านต่างๆ
ทีส่ �ำ คัญโดยคำ�นึงถึงโอกาสเกิดและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ จากปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากการทุจริต
คอร์รปั ชันในแต่ละหน่วยงานทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาครัฐและภาคเอกชน
พร้อมทัง้ กำ�หนดมาตรการในการป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว โดยรวม
เป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารความเสีย่ ง และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทำ�หน้าทีส่ อบทานความเหมาะสมของมาตรการป้องกันรวมถึงการ
กำ�หนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำ�คัญกับการเตรียมความพร้อมต่อ
สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยมีการจัดทำ�แผนการ
บริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ(BCP)เพือ่ ให้มน่ ั ใจว่าการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษทั ฯจะมีความต่อเนือ่ งไม่หยุดชะงัก ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้
มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์และ
กำ�หนดมาตรการต่างๆเพือ่ หลีกเลีย่ งหรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือเสือ่ มเสียชือ่ เสียงของบริษทั ฯและให้รายงานต่อคณะ
กรรมการบริษทั นอกจากนีไ้ ด้มอบหมายให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกคนนำ�หลักการไปปฏิบตั แิ ละจัดให้มกี ารติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสีย่ งรายไตรมาส

การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกำ�หนดขอบเขตหน้าที่ ขัน้ ตอน
และอำ�นาจในการดำ�เนินการใดๆของฝ่ายบริหาร และ ผู้มีอำ�นาจใน
แต่ละลำ�ดับชัน้ อย่างชัดเจนโดยจัดทำ�เป็นระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ
แจ้งให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ทุกขัน้ ตอนกระบวนการ
มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบและสอบทานการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบและข้อกำ�หนดของกฎหมายโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจำ�ปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่
อาจมี ค วามเสี่ ย งสู ง ซึ่ ง มั่ น ใจได้ ว่ า หน่ ว ยงานต่ า งๆมี ร ะบบการ
ควบคุมในการปฏิบัติงานที่เพียงพอตอบสนองความเสี่ยงในการ
ดำ�เนินงานทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯให้ความสำ�คัญในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งโดยจัดให้มกี ารพัฒนา
ฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความสามารถให้เหมาะสมกับงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายรวมทั้ ง ได้ มี ก ารกำ � หนดแผนการสรรหาผู้ สื บ ทอด
ตำ�แหน่งทีส่ �ำ คัญ และได้พจิ ารณาประเด็นสำ�คัญทีต่ รวจพบโดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกที่มีการติดตามตรวจ
สอบอย่างเคร่งครัดและรายงานให้ คณะกรรมการบริษัท ฝ่าย
บริหาร และผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ ไขปัญหาและทำ�
มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาโดยทีผ่ า่ นมาฝ่ายตรวจสอบภายใน
ยังไม่พบการกระทำ�ใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายสำ�หรับการทำ�
ธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน คณะกรรมการบริษทั
ได้กำ�หนดให้มีการดำ�เนินการตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย โดยการทำ � ธุ ร กรรมให้ ถื อ เสมื อ นเป็ น บุ ค คล
ภายนอกและคำ � นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท ฯเป็ น สำ � คั ญ

ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะดำ�เนินการตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูต้ ดิ ตาม สอบ
ทาน ตรวจสอบการปฏิบตั ริ วมถึงรายงานข้อมูลของธุรกรรมทีเ่ กิด
ขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณารายไตรมาส

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ด้ า นระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารบริ ษั ท ฯจั ด ให้ มี ก าร
สือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัด
เก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และ
ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้ โปรแกรมเพื่อ
เสริมประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้ทรัพยากรและการบริหาร
ข้อมูลทางการบัญชี การเงิน การซื้อ การขายการบริหารสินค้า
คงคลัง และข้อมูลการวางแผนการผลิต เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง
รวดเร็วมีความแม่นยำ�ซึง่ จะทำ�ให้ฝา่ ยบริหารรับรูข้ อ้ มูลและสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทัง้ มีมาตรการเพือ่ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ โดยได้วางมาตรการป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจ
จะเกิดขึน้ จากระบบสารสนเทศ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ
มีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียง
พอต่อการตัดสินใจโดยเฉลีย่ จัดส่งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
และกำ�หนดให้มีเลขานุการบริษัท ให้คำ�แนะนำ� ด้านกฎหมายและกฎ
เกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะ
กรรมการบริษัท เป็นศูนย์กลางในการจัดทำ�และจัดเก็บเอกสาร
สำ�คัญต่างๆ ได้แก่ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ
รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ
รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
ร่วมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดทำ�งบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า
บริษทั ฯมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเหมาะสมบริษทั ฯจัดให้มชี อ่ งทางสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย เช่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน /หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบ
ข้อบกพร่องและปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และเพือ่ ให้หน่วยงานภายนอกได้รบั
ข้อมูลที่ต้องการ / สามารถแจ้งข้อมูลแก่บริษัทฯได้ ซึ่งแสดงราย
ละเอียดไว้ ในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

ระบบการติดตามและประเมินผล

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครั้ง
เพื่อกำ�หนดนโยบาย แผนดำ�เนินธุรกิจ และติดตามการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารในการนำ�กลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯมีการติดตามผลการดำ�เนินธุรกิจ เปรียบเทียบกับเป้า
หมายและแผนงาน หรืองบประมาณในด้านต่างๆ เป็นประจำ�ทุกเดือน
มีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา และจัด
ให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลางได้ มี ก ารนำ � เสนอผลงานเป็ น ประจำ � ราย
ไตรมาส และในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร ได้ทบทวนและ
ปรับปรุงแผนระยะกลางนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อวาง
กลยุทธ์ใน การทำ�ธุรกิจได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ แผนระยะกลางดังกล่าว
จะมีการพิจารณาทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมี
การพบปะพูดคุยกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม

1 ครัง้ มีฝา่ ยตรวจสอบภายในทีท่ �ำ การตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ
เ พื่ อ ร า ย ง า น ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ที่ เ ป็ น ส า ร ะ สำ � คั ญ ที่ ต ร ว จ พ บ
ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาสัง่ การให้มกี ารแก้ไขภายในเวลาทีเ่ หมาะสม โดยฝ่ายตรวจ
สอบภายในได้จดั ทำ�กรอบอำ�นาจหน้าที่ในการดำ�เนินการตรวจสอบ
การดำ�เนินงานอย่างสม่ำ�เสมอ จัดทำ�แผนงานประจำ�ปีและรายงาน
ผล การตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและต้อง
ทำ�รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทันทีที่มีเ หตุการณ์ที่
อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ เช่น
ด้านการผลิต การดำ�เนินกิจการ การทุจริตคอร์รัปชันหรือ การ
ฝ่าฝืนกฎหมายของ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ พนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษทั ฯ เป็นต้น ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อชือ่ เสียงของบริษทั ฯจาก
การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5
ส่วนดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษทั เห็นว่าบริษทั ฯมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มความเหมาะสมเพียงพอกับการดำ�เนินธุรกิจและ
ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำ�หนดไว้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด
(มหาชน)(บริษัทฯ) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ที่เป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ พลอากาศตรีณฐั วรรธน์ นิมมลธนากรณ์
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
และนายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสุมล
โฮ้ บำ � เพ็ ญ ผู้ จั ด การส่ ว นตรวจสอบภายใน ของบริ ษั ท ฯเป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการแต่งตั้งจากที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17
มิถุนายน พ.ศ. 2556 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเข้าใจในกิจกรรมการดำ�เนิน
งานของบริษัทฯเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและโปร่งใส
• งานด้านกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ (Compliance)
บริษัทฯ มีการกำ�หนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร ประกอบด้วย
สำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการและสำ�นักเลขานุการบริษัท
รับผิดชอบดูแลติดตามให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
หน่วยงาน ให้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษทั ฯรวมทัง้
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
สำ�นักกฎหมาย
รับผิดชอบกำ�กับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เพื่อ
ให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบอื่นๆ ให้คำ�ปรึกษาประเด็นข้อกฎหมายแก่หน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้การดำ�เนินงานมีความสอดคล้องกับกฎหมายโดย
เฉพาะการทำ�ธุรกรรมใหม่ๆทัง้ ในและต่างประเทศเพือ่ ให้การประกอบ
ธุรกิจมีความคล่องตัว
• ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) มีอดุ มการณ์
ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนว
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดง
เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
และดำ�เนินการต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่น
ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมกับหน่วยงานภายนอกซึ่งบริษัทฯได้
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น บริ ษั ท ฯ ได้ แ สดง
เจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบตั แิ ละยืน่ ขอรับรองในปี2561 และได้รบั การ
รับรองในปี 2562 จากภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน (Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC) ดำ�เนินการโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้า
แห่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า บริษทั ฯ มีนโยบายการกำ�หนดความรับผิดชอบ
แนวปฏิบัติ และข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
การคอร์รัปชันโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557
“นโยบายว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ” และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2561 ประชุมเมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ได้อนุมัติ เรื่อง แนวปฏิบัติ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ ใ นการดำ � เนิ น การของบริ ษั ท ฯ
ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายยึดถือ
ปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด พร้ อ มเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท ฯ
http://www.ichitangroup.com/investor.php/anti_corruption
โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำ�นิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะ
อยู่ ใ นรู ป แบบใดๆ โดยการเสนอให้ สั ญ ญา มอบให้ ให้ คำ � มั่ น
เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะ
สม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชน
หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดัง
กล่าวกระทำ�หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อัน เป็นการให้ ได้มาหรือ
รักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำ�ธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ
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เพือ่ ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซงึ่ ผลประโยชน์อนื่ ใดทีไ่ ม่เหมาะสมทางธุรกิจ
เว้นแต่เป็นกรณีทก่ี ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำ�ได้
ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่
หรือด้วยกฎหมายของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ทั้งของ
บริษทั ฯ ของลูกค้า และของคูค่ า้ หรือคูส่ ญ
ั ญาของบริษทั อาทิ การ
ทำ�หลักฐานการเงินเป็นเท็จ การนำ�ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปใช้สว่ นตัว
การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระท�ำในลักษณะที่มีการขัด
กันของผลประโยชน์ ฯลฯ
การจ่ายเงินคอร์รัปชัน หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริต
หมายความรวมถึง การจ่ายเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ ใดๆ
โดยตรงจากบริษัทฯ เอง หรือผ่านลูกค้า/คู่ค้า หรือบุคคลที่สาม
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
• นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
• นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อน่ื ใด
• นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนัก
เห็นถึงความสำ�คัญของหลักการ กำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยยึด
มั่นในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม
รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการร่วมต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ
ทั้งสิ้น และกำ�หนดให้บริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ดำ�เนินการหรือกระทำ�การใดๆโดยให้ความสำ�คัญกับความโปร่งใส
และคำ�นึงถึงความซื่อสัตย์ ในการติดต่อทำ�ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำ�เนิน
การที่ อ าจจะส่ ง ผลต่ อ การกระทำ � ที่ ไ ม่ เ หมาะสมและขั ด แย้ ง ต่ อ
หลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ
ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำ�นวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ และได้มีการกำ�หนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่ผู้ที่
กระทำ�ความผิดดังกล่าวและเพื่อความชัดเจนในการดำ�เนินการ
ในเรื่ อ งที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง กั บ การเกิ ด คอร์ รั ป ชั น กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
ในเรื่องดังต่อไปนี้

• ของกำ�นัล การเลีย้ งรับรองและค่าใช้จา่ ย : การให้มอบ
หรือรับของกำ�นัล การเลีย้ งรับรองให้เป็นไปตามทีก่ �ำ หนดในจรรยาบรรณ
• เงินบริจาคเพือ่ การกุศล หรือเงินสนับสนุน : การให้หรือ
รับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้
ถูกนำ�ไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้างกับภาครัฐ :
ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำ�เนินธุรกิจทุกชนิด การดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
ซื่อสัตย์ และต้องดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หากกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบตั ติ าม
นโยบายนี้ จะได้รบั บทลงโทษทางวินยั ทัง้ นี้ วิธกี ารลงโทษจะขึน้ อยูก่ บั
ข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไม่มี
นโยบายลดตำ�แหน่งลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธ
การคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำ�นั้นจะทำ�ให้บริษัทฯสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจก็ตาม
การประเมินความเสี่ยง : และการรายงาน: คณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย งได้ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ฯ และมี ก าร
รายงานความเสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริษทั โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลการ
ปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง
การติดตามและประเมินผล : คณะกรรมการตรวจสอบมี
การทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุก
ปีและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบจะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามและประเมินการ
ดำ�เนินการตามนโยบาย มาตรการ และให้ค�ำ แนะนำ�ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
การฝึกอบรมและการสื่อสาร : ฝ่ายตรวจสอบภายในขอ
งบริษัทฯทำ�หน้าที่สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และ พนักงาน เกีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชันรวมทัง้ นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง เช่น
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง และ
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้โดยมีการจัดการอบรม สัมนา
เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร
• บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานในบริษัทฯ
• บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะส่งเสริมให้คคู่ า้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียเติบโต
ไปพร้อมกัน จึงมีการกำ�หนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ เข้ า ร่ ว มโครงการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
คอร์ รั ป ชั น และได้ รั บ การรั บ รองในปี 2562 จึ ง มั่ น ใจได้ ว่ า

กระบวนการห่วงโซ่อุปทาน( Supply Chain) ของบริษัทฯนั้น มี
ความโปร่งใสจึงได้มีการขยายเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) โดย
ส่งเสริมความรู้ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเปิดโอกาส
ให้คู่ค้าเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
1. เพือ่ ให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย เข้าถึงช่องทางการร้อง
เรียน คณะกรรมการบริษทั จึงกำ�หนดให้มชี อ่ งทางการแจ้งข้อร้อง
เรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการ
คุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน เพือ่ นำ�ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จั ด การและนำ � ไปจั ด ทำ � หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในปี 2562 ยังไม่มีข้อเสนอแนะจากพนักงาน
2. คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพชีวติ ของ
พนั ก งาน จึ ง ได้ มี ก ารกำ � หนดแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทน
สวัสดิการและค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว โดยมีการจ่ายผล
ตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่าย
ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ เพือ่ ให้พนักงาน
ทีท่ �ำ งานกับบริษทั ฯ มีทนุ สำ�รองชีพในระยะยาวเมือ่ เกษียณอายุจาก
การทำ�งาน จึงได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดย
บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน

นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุน
ทางการเงิน สิง่ ของ และ/หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการ
ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษทั ฯ
และ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้าทั้งนี้ ไม่รวมถึง
การที่ พ นั ก งานเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตามสิ ท ธิ เ สรี ภ าพส่ ว นบุ ค คล
บริษัทฯ มีนโยบายดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการ
เมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใด
พรรคหนึ่ง และจะไม่นำ�เงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใด
ไปเพือ่ เป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
บริษัทฯ มีนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมืองดังนี้
• บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ สามารถ
ใช้สทิ ธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี ใช้สทิ ธิทางการเมืองทีพ
่ งึ มี โดย
เป็นการกระทำ�ในนามของแต่ละบุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ไม่ใช้ต�ำ แหน่งในบริษทั ฯ หรือ
ชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การ
สนับสนุนแก่นกั การเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ไม่มี
นโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง
อ้อมแก่นกั การเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพือ่ ผลประโยชน์ของ
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ
• บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่
เข้าไปมีส่วนร่วม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความเห็นใดๆ
ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การ
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สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอ�ำ นาจ
ทางการเมืองคนใดคนหนึง่ หรือกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่ อันอาจ
นำ�ไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทฯ และประเทศชาติ
• ไม่ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯเพือ่ การสนับสนุนพรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำ�นาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
หรือกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม เพือ่ แลก
กับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ
• บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการหาเสี ย ง หรื อ โฆษณาให้
พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ
• ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้
สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สนิ
หรือผลประโยชน์อน่ื ใด

บริษทั ฯ กำ�หนดให้การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใด เป็นไปตามการกระทำ�ในวิสัยที่สมควรแต่ต้อง
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ จึงกำ�หนดนโยบายแนว
ปฏิบัติ ดังนี้
• การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน: กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการ
ส่วนตัวจากลูกค้า คูค่ า้ ของบริษทั ฯหรือจากบุคคลใดอันเนือ่ งจาก
การทำ�งานในนามบริษัทฯ นอกจากนี้จะต้องไม่กระทำ�การใดๆ หรือ
พฤติกรรมใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้
สินบนและการทุจริต กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้
กู้หรือกู้ยืมเงินหรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำ�ธุรกิจกับ
บริษัทฯ เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินใน
ฐานะของลูกค้า ของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว
• การรับหรือให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของ
ขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินจาก คู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ เว้น แต่ ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดย
การให้ แ ละรั บ ของขวั ญ หรื อ การเลี้ ย งและรั บ เลี้ ย งต่ า งๆ นั้ น
จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ กรณี
มีการรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยง หรือรับเลี้ยง จะต้องมีการ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้นทราบ ของขวัญที่ได้รับ
ควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็น เงินสดหรือเทียบ
เท่าเงินสด การให้หรือการรับของขวัญ อาจกระทำ�ได้หากทำ�
ด้วยความโปร่งใส หรือทำ�ในที่เปิดเผย หรือ สามารถเปิดเผยได้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรอง
ทางธุ ร กิ จ ได้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และพึ ง
หลี ก เลี่ ย งการรั บ เลี้ ย งรั บ รองในลั ก ษณะที่ เ กิ น กว่ า เ หตุ
ความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือจะ
เป็นคู่ค้าในอนาคต
• การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล : บริษัทฯไม่มีนโยบาย
เสนอเงิน สิ่งจูงใจของกำ�นัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่
ลู ก ค้ า คู่ ค้ า ของบริ ษั ท ฯ หน่ ว ยงานภายนอกหรื อ บุ ค คลใดๆ
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เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตาม
ประเพณีนยิ ม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษทั

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำ�
ผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุม้ ครอง
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
โดยประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
3. บุคคลผูส้ ามารถแจ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
4. การให้ความคุม้ ครองบุคคลผูแ้ จ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือ
ข้อร้องเรียน
5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. ขั้นตอนดำ�เนินการ
7.1 การลงทะเบียน และส่งเรื่องต่อไป
7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ
7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง
7.5 ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ระสานงานเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
1. วัตถุประสงค์
บริษัทฯส่งเสริมให้ผ้บู ริหาร และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของ
บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุตธิ รรม และสามารถตรวจ
สอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ฯคาดหวังให้ทกุ คนรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบตั ทิ ข่ี ดั หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรือ่ งดังกล่าวให้บริษทั ฯทราบ เพือ่ จะ
ได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำ�เนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
เหมาะสม โปร่งใส และยุตธิ รรมต่อไป และตามกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์มกี ารให้ความคุม้ ครองผู้ให้ขอ้ มูลโดยสุจริตแก่หน่วยงาน
กำ�กับดูแลด้วยซึง่ เป็นหลักการทีบ่ ริษทั ฯเห็นว่าสมควรนำ�มาใช้กบั บริษทั ฯ ด้วย
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มนี โยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือ
ข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานเกี่ยวกับทรัพยากร
บุคคลของบริษทั ฯได้ท�ำ หน้าทีด่ แู ลและให้ค�ำ แนะนำ�ตลอดจนสอดส่อง
พฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำ�ต่างๆ ของพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผูแ้ จ้งเรือ่ งดังกล่าวจะได้รบั ความ
คุ้มครอง หากเป็นการกระทำ�ด้วยความสุจริตใจ
2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่ามีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกำ�หนด หรือกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของบริษทั ฯ พนักงานหรือเจ้าหน้าทควรสอบถามหรือปรึกษา
ผูบ้ งั คับบัญชาก่อนเป็นลำ�ดับแรก อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่แน่ใจ
หรือไม่สะดวกใจทีจ่ ะทำ�เช่นนัน้ พนักงานสามารถแจ้งเรือ่ งได้โดยตรง ดังนี้

- กรณีเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงานอืน่ หรือเป็นผูบ้ งั คับ
บัญชาเหนือขึ้นไป แจ้งเรื่องได้ที่ CG Report หรือสำ�นักเลขานุการ
บริษทั หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
- กรณีเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับประธานกรรมการบริหาร แจ้ง
เรื่องโดยตรงได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
3. บุคคลผูส้ ามารถแจ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อ
ร้องเรียน
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอก
ที่พบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่ามีการกระทำ�ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ข้ อ กำ � หนดหรื อ กฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ
โดยผู้บริหาร และพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการ
กระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้
ถ้อยคำ�หรือให้ขอ้ มูลใดๆ ตามขอบเขตในข้อ 2 ด้วย ความสุจริตใจ
ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ใดหรือ
ต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำ�งาน พักงาน
ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะ
เป็นการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมต่อผูน้ นั้ ทัง้ นี้ ถ้ามีความจำ�เป็นต้อง
มีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะ
ดำ�เนินการตามนโยบายนีจ้ นถึงทีส่ ดุ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อน
• ผู้ร้องเรียน/ผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ
จริง สามารถเลือกทีจ่ ะเปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้
จะไม่ ป ลอดภั ย แต่ ห ากมี ก ารเปิ ด เผยตนเองก็ จ ะทำ � ให้ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือ
บรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
• ผู้รับข้อร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คำ�นึงถึงความปลอดภัย โดยกำ�หนด
มาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล
และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความ
คุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
• กรณีที่ผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิด
ความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หาย สามารถร้ อ งขอให้ บ ริ ษั ท ฯ กำ � หนด
มาตรการคุ้มครองที่เ หมาะสมก็ได้ หรืออาจกำ�หนดมาตรการ
คุ้มครองโดยไม่มีการร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่
จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
• ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หายจะได้ รั บ การบรรเทาความ
เสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
5. ช่องทางในการแจ้งเรือ่ งเบาะแสการกระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน
5.1 CG Report ของบริ ษัทฯ สามารถติ ด ต่ อ ได้ ต าม
ช่องทางต่อไปนี้
• โทรศัพท์0 2-0231111

• E-mailcg@ichitangroup.com
5.2 สำ�นักเลขานุการบริษทั โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์
หรือยื่นส่งโดยตรง
• ทีอ่ ยู่ สำ�นักเลขานุการบริษทั บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42-44 ซอยสุขุมวิท 40 แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (10110)
5.3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
• โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง
• ทีอ่ ยู่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42-44 ซอยสุขุมวิท 40 แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (10110)
• โทรศัพท์ 02-0231111
• E-mailinternalaudit@ichitangroup.com
5.4 คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถติดต่อได้ตามช่อง
ทางต่อไปนี้
• E-mail คณะกรรมการตรวจสอบ
Email : auditcommittee@ichitangroup.com
ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
Email : internalaudit@ichitangroup.com
เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบสวนและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
• จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง
ทีอ่ ยู่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42-44 ซอยสุขุมวิท 40 แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (10110)
6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องเบาะแสการ
กระทำ�ผิดหรือข้อร้องเรียน “เรื่องร้องเรียน” ได้แก่
6.1 ผูแ้ จ้งข้อมูล (Caller or Claimer) : ผูแ้ จ้งข้อมูลทางโทรศัพท์/
โทรสาร /E-mail หรือจดหมายทัง้ จากภายในและภายนอกบริษทั ฯ
6.2 ผูป้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียน (Case Coordinator) : ผูท้ �ำ หน้าที่
รับเรือ่ ง และเก็บข้อมูลเบือ้ งต้น และเก็บผลสรุปของการดำ�เนินงาน ได้แก่
CG Report สำ�นักเลขานุการบริษทั /ฝ่ายตรวจสอบภายใน
6.3 ผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียน (Case Owner) : ผูบ้ งั คับบัญชา
โดยตรงของผูท้ ถ่ี กู ร้องเรียน หรือผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปของหน่วย
งานทีถ่ กู ร้องเรียน และในกรณีทผ
่ี ดู้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวไม่อยู่
ปฏิบตั งิ านเป็นระยะยาว ให้ผบู้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปของผูด้ แู ลเรือ่ งร้อง
เรียนดังกล่าวเป็นผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนตามความหมายของข้อนีแ้ ทน
6.4 ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย (Human Resources, HR) : ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
6.5 กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ (Chief Executive Officer, CEO)
: ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทฯ
6.6 คณะกรรมการตรวจสอบ (the Audit Committee)
6.7 คณะกรรมการบริษัท (the Board of Directors)
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7. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
7.1 การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป
(1) ผูป้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียนลงทะเบียนรับเรือ่ งร้องเรียน
และกำ�หนดวันแจ้งความคืบหน้าของเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียนแก่ผรู้ อ้ งเรียน ดังนี้
• กรณีทมี่ ผ
ี ลกระทบต่อชือ่ เสียงของบริษทั ฯ อย่างร้ายแรง
ให้ดำ�เนินการโดยด่วนที่สุด
• กรณีอื่น ให้ดำ�เนินการโดยเร็ว
• กรณีทเ่ี ป็นการสอบถามทัว่ ไป เช่น คำ�ถามเกีย่ วกับราคาหุน้
การจ่ายเงินปันผล จะไม่มกี ารลงทะเบียนรับเรือ่ ง แต่จะส่งเรือ่ งให้กบั
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งนัน้ ๆ โดยตรง เพือ่ ตอบกลับแก่ผสู้ อบถาม
(2) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้อง
เรียนดังนี้
• ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
• วันที่ร้องเรียน
• ชื่อบุคคล หรือ เหตุการณ์ที่ร้องเรียน
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(3) เมือ่ ลงทะเบียนรับเรือ่ งร้องเรียนแล้ว ให้ก�ำ หนดชัน้ ความลับ
ตามเนื้ อ หาของเรื่ อ ง (ยกเว้ น กรณี ที่ เ ป็ น การสอบถามทั่ ว ไป)
และดำ�เนินการดังนี้
• ส่งไปให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำ�เนินการหาข้อเท็จจริง และ
สั่งการตามอำ�นาจหน้าที่ที่มี
• ส่งสำ�เนาให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทราบเบื้องต้น
เพื่อเตรียมให้คำ�แนะนำ�การดำ�เนินการด้านระเบียบวินัยหรืออื่นๆ
• ส่งสำ�เนาให้ประธานกรรมการบริหารทราบด้วย
• กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกีย่ วข้อง ประธานกรรมการบริหาร
ให้ส่งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ
7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ
• ผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนดำ�เนินการหาข้อเท็จจริง และให้ขอ้ แนะนำ�
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้มกี ารประพฤติหรือปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมต่อไป หากต้อง
มีการลงโทษทางวินยั สัง่ ลงโทษโดยปรึกษากับฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล เพือ่ ให้การลงโทษเป็นไปตามมาตรฐานโทษด้วย และหากผูด้ แู ล
เรือ่ งร้องเรียนไม่มอี �ำ นาจสัง่ ลงโทษ ก็ให้เสนอเป็นลำ�ดับชัน้ ไปจนถึงผู้
มีอ�ำ นาจแล้วแต่กรณี และให้สง่ ผลการหาข้อเท็จจริง การดำ�เนินการ
และการสัง่ ลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้ประธานกรรมการบริหาร โดยผ่าน
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลำ�ดับชัน้ เพือ่ ทราบหรือพิจารณาสัง่ การด้วย
• กรณีเป็นเรือ่ งร้องเรียนจากผูท้ ไ่ี ม่ระบุชอ่ื และไม่สามารถ
หาข้อมูลเพิม่ เติมได้เพียงพอ ให้ผดู้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนส่งรายงานผล
การตรวจสอบข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลำ�ดับชัน้ เพือ่
ขอแนวทางการดำ�เนินการทีเ่ หมาะสมต่อไป หากประธานกรรมการ
บริหาร เห็นว่า ไม่สามารถดำ�เนินการเรือ่ งร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียน
นัน้ จะถูกปิดเรือ่ งไป ให้ผดู้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนส่งสำ�เนาให้ผปู้ ระสานงาน
เรือ่ งร้องเรียนทราบ เพือ่ รายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
• หากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
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พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความ
เข้าใจผิด หรือได้ ให้ข้อแนะนำ�แก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้
มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่าควร
ให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอ
เรือ่ งดังกล่าวแก่ผบู้ งั คับบัญชาลำ�ดับเหนือขึน้ ไป 1 ขัน้ เพือ่ ขออนุมตั ิ
ปิดเรื่อง และสำ�เนาเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนเพื่อแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบและรายงานแก่ประธานกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
• กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกีย่ วข้อง ประธานกรรมการบริหาร
ให้พจิ ารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสั่งการ
7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
• ผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนดำ�เนินการตามคำ�สัง่ การของประธาน
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) และ
ให้ขอ้ แนะนำ�ให้มกี ารประพฤติหรือปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมต่อไป และแจ้งผล
การดำ�เนินการให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบด้วย
• ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนแจ้งผลการดำ�เนินการให้กับ
ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบ และบั น ทึ ก ผลของการดำ � เนิ น การเกี่ ย วกั บ
เรื่องร้องเรียนไว้ โดยนำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็น
รายไตรมาส
• ผูป้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
(ถ้ามี) และรายงานให้ประธานกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ
7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง
การแจ้งเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถอ้ ยคำ� หรือให้ขอ้ มูล
ใดๆ ถ้าพิสจู น์ได้วา่ กระทำ�โดยไม่สจุ ริต หรือทำ�ผิดช่องทาง ถ้าเป็น
พนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องกลุม่ บริษทั ฯ บุคคลนัน้ จะได้รบั โทษทางวินยั
ตามมาตรฐานโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบริษทั ฯ ได้รบั
ความเสียหาย บริษทั ฯ จะพิจารณาดำ�เนินคดีกบั บุคคลนัน้ ๆ ด้วย
7.5 ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ระสานงานเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ในกรณีที่ผู้
ประสานงานเรือ่ งร้องเรียนหรือผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียน ละเลยหรือไม่
ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนหรือผู้ดแู ลเรือ่ ง
ร้องเรียน และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้ละเลย จะต้องได้รับ
การพิจารณาโทษทางวินัยด้วย
ในปี 2562 ไม่พบการรายงาน หรือการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้มี การจัดการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและ
มาตรการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2557 ให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนั ก งานของบริ ษั ท ฯเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี ค วาม
ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของนโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

รายการระหว่างกัน
ลั ก ษณะของรายการระหว่ า งกั น และ
นโยบายในการทำ�รายการระหว่างกัน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ได้เปิดเผย
รายละเอียดการทำ� รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่อาจ
มี ค วามขั ด แย้ ง ของบริ ษั ท ฯไว้ ใ นงบการเงิ น ประจำ � ปี 2 562 ซึ่ ง
รายการส่วนใหญ่เป็นการทำ�รายการระหว่างบริษัทฯกับกิจการใน
กลุ่มบริษัทฯหากรายการที่เกิดขึ้นที่มิ ใช่เป็นรายการธุรกิจปกติ
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งนัน้ ๆจะไม่มสี ว่ นอนุมตั ใิ นรายการ
ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและเป็น

จริยธรรมของกรรมการและหากมีการประเมินราคาก็จะใช้บริษัท
ประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับสำ�นักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เป็นผูป้ ระเมินเพือ่ ให้ความเห็นชอบหรือความเหมาะ
สมทัง้ นีเ้ มือ่ มีรายการเกิดขึน้ ทางบริษทั ฯจะมีการเปิดเผยสารสนเทศ
สู่สาธารณะ ผ่านระบบSet Link ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำ�หนดโดยในปี 2562 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งรายการธุรกิจดังกล่าวเป็น
ไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามธุรกิจปกติ

1) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์กับประธานกรรมการบริษัท
บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์กับประธานกรรมการบริษัท

1 นายตัน ภาสกรนที (“นายตัน”)

• ประธานกรรมการบริษทั /กรรมการ/ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ

2 นางอิง ภาสกรนที (“นางอิง”)

• กรรมการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและคู่สมรส“นายตัน”

3 นางสาววริษา ภาสกรนที (“นางสาววริษา”)

• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและเป็นบุตรสาว”นายตัน”

4 นาย ภาสกร ภาสกรนที (“นาย ภาสกร”)

• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและเป็นบุตรชาย “นายตัน”

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

• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและเป็นบุตรสาว “นายตัน”

6 นายธิติ จิรนนท์กาล (“นายธิติ”)

• เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป

7 บริษทั ไอ แอม กรีนที จำ�กัด (IGT)
ดำ�เนินธุรกิจจัดจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่ ให้บริษทั ฯและได้รบั สิทธิจ์ าก
นายตัน ภาสกรนที ในการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าทีม่ รี ปู นายตัน รูปวาด
สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตันเป็นระยะเวลา 5 ปี

• น.ส. ธัญธิตา ภาสกรนที ซึง่ เป็นพีส่ าว”นายตัน”เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ร้อยละ 80.0

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

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ “นางอิง”
• “นางอิง” “นาย ภาสกร” และ “นางสาววริษา”
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย สัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 100

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

• “นางอิง”เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ดว้ ยสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 79.7
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บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์กับประธานกรรมการบริษัท

10 บริษัท ตัน แอสเซ็ท จำ�กัด (TAN)
ดำ�เนินธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่และให้บริการพื้นที่สนามฟุตบอล

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

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

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

12 บริษัท เปเปอร์ เพลน โปรเจค จำ�กัด (PPP)
ดำ�เนินธุรกิจร้านอาหาร

• “นางอิง”เป็น ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ด้วยสัดส่วนการถือหุน้ รวมร้อยละ 30
• “นาย ธิต”ิ เป็น ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ด้วยสัดส่วนการถือหุน้ รวมร้อยละ 21

13 บริษัท ทีวัน บิวดิ้ง จำ�กัด (T-ONE)
ดำ�เนินธุรกิจให้เช่าอาคารสำ�นักงาน

• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ “นางอิง” “นายธิติ”
• “นายตัน”เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ด้วยสัดส่วนการถือหุน้ รวมร้อยละ 27.74
• “นางอิง”เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ดว้ ยสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 4.62
• “นาย ภาสกร” และ”ด.ญ. ใกล้นที” เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ถอื หุน้ รวมกัน
ร้อยละ 9.24
• “นายธิต”ิ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ด้วยสัดส่วนการถือหุน้ รวมร้อยละ 2.69

2) รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทฯ มีการเข้าทำ�รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
1 บริษัท ไอ แอม
กรีนที จำ�กัด
(IGT)
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มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี 2562 ปี 2561
328.16 417.63 • รายการขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มของบริษัทฯ ให้แก่ IGT ซึ่งเป็น
ผู้จัดจำ�หน่ายในช่องทางTraditional Trade ตามสัญญาลงวันที่
27.94 36.65
1 ก.ค. 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 2563
• กำ�หนดราคาขายโดย IGT ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากบริษัทฯ
ตามราคาขายของบริษัทฯ ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่ IGT ขายผลิตภัณฑ์
นั้นให้แก่ลูกค้า และบริษัทฯ ออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาขายใกล้เคียง
กับผู้จัดจำ�หน่ายรายอื่นของบริษัทฯ ในช่องทางจัดจำ�หน่ายเดียวกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของ IGT ไม่ทับซ้อนกับกลุม่
เป้าหมายของผูจ้ ดั จำ�หน่ายรายอืน่ ซึง่ บริษทั ฯ ใช้บริการอยู่ อันเป็นประโยชน์
ให้สนิ ค้าของบริษทั ฯ สามารถเข้าไปสูฐ่ านลูกค้าทีม่ ากขึน้ นอกจากนี้ในส่วน
ของโครงสร้างราคา ทางบริษทั ฯ มีนโยบายกำ�หนดโครงสร้างราคาทีย่ ตุ ธิ รรม
และสามารถแข่งขันได้ โดยหากเทียบกับคู่ค้ารายอื่น บริษัทฯ มีการกำ�หนด
โครงสร้างราคาขายให้ IGT สูงกว่าคู่ค้ารายอื่น จึงเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

ค่าใช้จ่ายสำ�หรับ
กิจกรรมส่งเสริม
การขาย
- โปรโมชั่นสินค้า
แถมรายเดือน
ยอดคงค้าง
ณ สิ้นงวด

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
1 บริษัท ไอ แอม
กรีนที จำ�กัด
(IGT) (ต่อ)

ลักษณะรายการ
ค่าใช้จ่ายสำ�หรับ
กิจกรรมส่งเสริม
การขาย
–ของที่ระลึก

16.99

37.38

1.06

1.47

• รายการดังกล่าวคือการชำ�ระเงินคืนค่าสินค้าแถมที่ผู้จัดจำ�หน่ายแถมให้
ลูกค้า ซึง่ เป็นการแถมตามโปรโมชัน่ ประจำ�เดือน ซึง่ การส่งเสริมการขาย
ดังกล่าวเป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าใน
แต่ละเดือนและได้รบั การอนุมตั โิ ดยรองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ โดยการ
จ่ายเงินคืนค่าสินค้าแถมเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคาขายสินค้า
ให้ IGT ซึง่ เป็นวิธกี ารเดียวกันกับผูจ้ ดั จำ�หน่ายรายอืน่ ในช่องทางเดียวกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการโปรโมชัน่ สินค้าแถมรายเดือน
เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และเป็นแนวทางการดำ�เนินธุรกิจปกติ ทัง้ นี้ โปรโมชัน่
สินค้าแถมประจำ�เดือนได้รบั การทบทวนโดยผูบ้ ริหารและได้รบั การอนุมตั โิ ดย
รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ รวมถึงเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคาขายสินค้า
ให้ IGT ซึง่ บริษทั ฯ ก็ได้ปฏิบตั วิ ธิ เี ดียวกันกับผูจ้ ดั จำ�หน่ายรายอืน่ ในช่องทาง
เดียวกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี 2562 ปี 2561
0.05
0.10 • เป็นรายการสั่งซื้อของที่ระลึกสั่งทำ�พิเศษจาก IGT เพื่อนำ�มาใช้ ในการ
ส่งเสริมการขายของ บริษัทฯ (ตุ๊กตารูปนายตันและสินค้าที่ระลึกเช่น
กระเป๋า กระปุกออมสิน แก้วน้ำ� ที่แสดงและขายบริเวณตันแลนด์ นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ)
• รายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิ์ในการผลิตและ
จำ�หน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบ
ของนายตัน ระหว่างนายตัน กับ IGT ลงวันที่ 1 ก.ค. 2554 โดยนายตัน
อนุญาตให้นำ�รูปนายตัน รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบ
ของนายตัน ไปผลิตเป็นรูปปั้นและสินค้าที่มีรูป รูปวาด สัญลักษณ์
และผลงานออกแบบดังกล่าว ตีพมิ พ์ ติด หรือประทับอยูเ่ พือ่ จำ�หน่าย
ให้แก่บริษัทที่นายตัน เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นอยู่เ ท่านั้น
โดยนายตัน ไม่คดิ ค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ นอกจากนี้ นายตัน
สงวนสิทธิ์ในการกำ�หนดราคาสินค้าที่ IGT จัดจำ�หน่าย โดย IGT
สามารถบวกกำ�ไรเพิม่ จากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 เพือ่ เป็น
ค่าดำ�เนินการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การซื้อสินค้าของทีร่ ะลึกที่มีรูปนายตันและผลงานออกแบบของนายตันจาก
IGT มาขายบริเวณศูนย์เรียนรูต้ นั แลนด์เนือ่ งจากในระยะแรกบริษทั ฯ ต้องการ
ที่จะสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นที่ร้จู ักอย่างรวดเร็วจึงได้ ใช้นายตันเป็น
พรีเซ็นเตอร์ รวมถึงขายสินค้าทีม่ รี ปู นายตันและผลงานออกแบบของนายตัน
ดังกล่าวมาขายและดึงดูดผูท้ ม่ี าเยีย่ มชม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่ได้มนี โยบายทีจ่ ะให้
แบรนด์ของบริษทั ฯยึดติดกับตัวนายตันแต่เพียงผูเ้ ดียว บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะใช้
พรีเซ็นเตอร์บคุ คลอืน่ ๆทีเ่ หมาะสมเพือ่ โฆษณาและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ สินค้าดังกล่าว บริษทั ฯ ซือ้ มาและจำ�หน่ายต่อ
ในราคาทีส่ งู กว่าราคาทุน ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ รวมถึงเงือ่ นไขการดำ�เนิน
การ เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ์ จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล มีราคาทีเ่ ป็นธรรมและเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
2 บริษัท
ภาสกรนที
จำ�กัด (PAS)

3 บริษทั
กิน กับ ตัน
จำ�กัด (KIN)

-

4 บริษัท ตัน
แอสเซ็ท จำ�กัด
(TAN)
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มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี 2562 ปี 2561
ค่าใช้จ่าย
0.22 • รายการซื้อห้องพักจาก PAS ซึ่งดำ�เนินธุรกิจที่พักตากอากาศ วิลล่า
ซื้อห้องพัก
มาร็อก รีสอร์ท อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำ�มาใช้ ในการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น การเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
• ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษประมาณ 50%
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้รบั ส่วนลดค่าห้องพัก 50% เพือ่ นำ�มาใช้ ในกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ถือได้วา่ รายการดังกล่าวมีประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และ
มีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ
ค่าอาหารและ
0.04 • รายการซื้ออาหารจากร้านอาหารของ KIN เพื่อรับรองลูกค้า
เครื่องดื่ม
• รายการค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KIN ทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
ของบริษทั ฯ อีกทัง้ รายการดังกล่าวคิดค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน
KIN ทัว่ ไป จึงถือได้วา่ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
แนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติิ
ซื้อวัตถุดิบและ
0.42 • เป็นรายการซื้อไอศครีม (จาเลโต้) พร้อมอุปกรณ์ในแบรนด์ “เมลท์มี”
อุปกรณ์
เพือ่ นำ�มาขายให้กบ้ ผูเ้ ข้าชมศูนย์การเรียนรูต้ นั แลนด์
• กำ�หนดราคาขายโดยคิดราคาส่ง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อวัตถุดิบดังกล่าวเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั ฯ อีกทัง้ รายการดังกล่าวบริษทั ฯ ซือ้ มาและจำ�หน่ายต่อ
ในราคาทีส่ งู กว่าราคาทุน ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ จึงถือได้วา่ รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติิ
ค่าเช่าป้ายโฆษณา 0.17
0.25 • เป็นการเช่าป้ายโฆษณาเพือ่ ลงสือ่ โฆษณาส่งเสริมแบรนด์สนิ ค้า ตามแผน
งบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำ�ปี 2561 และ 2562
• กำ�หนดราคาขายโดยคิดให้ส่วนลด 40%
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้รบั ส่วนลดค่าเช่าป้าย 40% เพือ่ นำ�มาใช้ ในกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ถือได้วา่ รายการดังกล่าวมีประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และ
มีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ

รายงานประจำ�ปี 2562

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
5 บริษทั ตันบุญ
จำ�กัด
(TANBOON)

ลักษณะรายการ
ค่าใช้จ่าย
ซื้อห้องพัก

6 บริษัท เปเปอร์
เพลน โปรเจค
จำ�กัด(PPP)

ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม

7 บริษัท ทีวัน
บิวดิ้ง จำ�กัด
(T-ONE)

ค่าเช่าและค่า
บริการพื้นที
สำ�นักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี 2562 ปี 2561
0.19
0.45 • รายการซื้อห้องพักจาก TANBOON ซึ่งดำ�เนินธุรกิจโรงแรมอิสตินตัน
จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ นำ�มาใช้ ในการส่งเสริมการขายของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นการ
รับรองลูกค้า
• ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าห้องพัก เพื่อนำ�มาใช้ ในกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของบริษทั ฯ ถือได้วา่ รายการดังกล่าวมีประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และ
มีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ
0.08
• รายการซื้ออาหารจากร้านอาหารของ PPP เพื่อรับรองลูกค้า
• รายการค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน PPP ทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า การรั บ รองลู ก ค้ า เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ของบริษทั ฯ อีกทัง้ รายการดังกล่าวคิดค่าอาหารราคาปกติเหมือน
ลูกค้าร้าน PPP ทัว่ ไป จึงถือได้วา่ รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
ตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ
6.23
• เป็นการเช่าอาคารสำ�นักงาน ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางและดำ�เนิน
ธุรกิจเนื่องจากติดกับรถไฟฟ้า
• กำ�หนดราคาค่าเช่าและค่าบริการพืน้ ทีโ่ ดยบริษทั ทีร่ บั จ้างบริหารอาคารสำ�นักงาน
0.07
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• ราคาค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ต่ำ�กว่าผู้เช่ารายอื่นของอาคาร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ โดยเนื่องจากเปรียบเทียบอัตราค่าเช่าแล้วต่ำ�กว่าผู้เช่ารายอื่น
ของอาคารทีวัน ถือเป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งอัตราค่าเช่าอยู่ในระดับ
เดียวกันกับอัตราค่าเช่าอาคารแถบสุขุมวิท ซึ่งมีความสะดวกในการเดิน
ทางเนื่องจากอาคารอยู่ติดกับรถไฟฟ้า จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินธุรกิจโดยปกติ
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3) ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษทั ฯ ทำ�รายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เป็นสำ�คัญ การทำ�
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทุ ก รายการเป็ น รายการตามธุ ร กิ จ ปกติ หรื อ เป็ น รายการที่ มี
ความจำ�เป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูก
กำ�หนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด
และดำ�เนินการเช่นเดียวกับทีป่ ฏิบตั กิ บั ลูกค้าทัว่ ไปทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน ( arm’s length basis ) สำ�หรับการกู้ยืมเงิน
กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ บริษทั ฯ ดำ�เนินการไปเพือ่ เสริมสภาพคล่อง
ตามความจำ�เป็นเท่านั้น
4) มาตรการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ เป็นสำ�คัญ โดยผ่านขัน้ ตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบตั ิ
ของบริษัทฯ และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ร่วมพิจารณา
ถึงผลกระทบและให้ม การกำ�หนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตาม
เงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติ ในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลง
ทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำ�ธุรกรรมระหว่าง
บริษทั ฯ กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ดังนี้
บริษัทฯอาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติ
ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำ�ธุรกรรมดังกล่าว
หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน
มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำ�รายงานสรุปการทำ�ธุรกรรมเพื่อรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้อำ�นวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มี
อำ�นาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ ตามที่สำ�นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด
นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำ�นาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้
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ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็น เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ตามแต่ ก รณี บ ริ ษั ท ฯ
จะเปิ ด เผยรายการระหว่ า งกั น ที่ สำ � คั ญ ไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5) นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการทำ�รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการ
กำ�หนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดย
ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไป
ตามหลักการการกำ�กับกิจการทีด่ ี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ
และต้องเป็นไปตามอำ�นาจอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
6) สรุปสาระสำ�คัญของสัญญา/ข้อตกลงที่สำ�คัญ
6.1สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำ�หน่าย
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาแต่งตั้ง
บริษทั ไอ แอม กรีนที จำ�กัด ให้เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าให้กบั บริษทั ฯ
โดยสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
คูส่ ญ
ั ญา : บริษทั ไอ แอม กรีนที จำ�กัด (“ผูจ้ ดั จำ�หน่าย”)
กับบริษัทฯ (“ผู้ผลิต”)
วันที่ทำ�สัญญา : 1 กรกฎาคม 2560
วันที่สัญญามีผล : 1 กรกฎาคม 2560
อายุสัญญา : 3 ปี (1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถนุ ายน 2563)
อาณาเขต : ผู้ผลิตตกลงให้ผู้จัดจำ�หน่ายเป็นผู้จัดจำ�หน่าย
สำ�หรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯ ตามที่ได้ตกลงกัน
ในช่องทางการค้าทั้งหมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทาง
Modern Trade
ราคาและเงื่ อ นไขการชำ � ระเงิ น : ผู้ จั ด จำ � หน่ า ยต้ อ งซื้ อ
ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตตามราคาขายของผู้ผลิต ซึ่งมีผลอยู่
ณ วันทีผ่ จู้ ดั จำ�หน่ายขายผลิตภัณฑ์นนั้ ให้แก่ลกู ค้าและผูผ้ ลิต
ออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาดังกล่าวได้ระบุไว้ ในสัญญา และผู้
จัดจำ�หน่ายจะขายสินค้าให้กับร้านค้าตามโครงสร้างราคาที่
ผู้ผลิตกำ�หนดไว้ ในสัญญา
ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า และการจั ด ส่ ง ไปศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า :
ผูจ้ ดั จำ�หน่ายจะต้องหาพืน้ ทีเ่ ก็บสินค้าทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ

เพื่อให้ผ้ผู ลิตจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ผ้จู ัดจำ�หน่ายผู้ผลิตจะต้อง
จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยผู้จัดจำ�หน่าย
จะแจ้งให้ผผู้ ลิตได้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ด้วยต้นทุน
และค่าใช้จา่ ยของผูผ้ ลิตเอง
กรรมสิทธิใ์ นผลิตภัณฑ์ : กรรมสิทธิในผลิตภัณฑ์ทเี่ ก็บรักษา
อยู่ในศูนย์กระจายสินค้าเป็นทรัพย์สินของผู้จัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย : ผู้ผลิตเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการเก็บสินค้าชำ�รุดบกพร่องออกจากท้องตลาด :
กรณีเป็นความผิดพลาดของผูผ้ ลิต: ผูผ้ ลิตเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บสินค้าทีช่ �ำ รุดบกพร่องออก
จากท้องตลาด
กรณีผลิตภัณฑ์ทช่ี �ำ รุดบกพร่อง: ผูผ้ ลิตตกลงรับผิดชอบและ
ชำ�ระคืนให้แก่ ผูจ้ ดั จำ�หน่ายในอัตราตามทีต่ กลงกัน
กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้จัดจำ�หน่าย: ผู้ผลิตไม่ต้อง
รับผิดชอบ
การบอกเลิกสัญญา : การบอกเลิ ก สั ญ ญาโดยมี เ หตุ
อันสมควร เมื่อมีกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มิ
ได้ปฏิบัติผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
1) คู่สัญญาฝ่ายใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือตกเป็นบุคคล
ล้มละลาย เลิกบริษัท หรือชำ�ระบัญชี
2) คู่สัญญาฝ่ายใดกระทำ�ผิดสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือ
เรียกร้องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ความรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้าไม่ปลอดภัย :
ผู้ผลิตจะต้องกำ�หนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คำ�เตือนและข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ถู ก ต้ อ งและชั ด เจนตามสมควรและ
รั บ ผิ ด ต่ อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสิ น ค้ า ไม่ ป ลอดภั ย
ทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยป้องกันผู้จัดจำ�หน่ายมิให้ได้
รับความเสียหายเนื่องจากข้อเรียกร้อง คดี ข้อกล่าวหา
ค่าปรับที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันเนื่องจากการใช้
ข้อมูลที่เป็นความลับ : ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
แก่บุคคลอื่น โดยให้มีผลต่อไป 3 ปี หลังจากสัญญานี้
สิ้นสุดลงหรือถูกบอกเลิก
6.2สัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิในการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าที่มี
รูปนายตัน ภาสกรนที รูปวาด สัญลักษณ์และผลงานออกแบบ
ของนายตัน ภาสกรนที
คู่ สั ญ ญา : นายตั น ภาสกรนที (“ผู้ อ นุ ญ าต” หรื อ

“นายตัน”) กับบริษัท ไอ แอม กรีนที จำ�กัด (“ผู้ ได้รับ
อนุญาต”)
วันที่ทำ�สัญญา : 1 กรกฎาคม 2559
วันที่สัญญามีผล : 1 กรกฎาคม 2559
อายุสญ
ั ญา : 5 ปี (1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถนุ ายน 2564)
ค่ า ตอบแทนสิ ท ธิ : อนุ ญ าตไม่ คิ ด ค่ า ตอบแทนและค่ า
ธรรมเนียมใดๆ สำ�หรับสิทธิที่ผู้ ได้รับอนุญาตได้รับตาม
สัญญาฉบับนี้
การผลิตและการขายสินค้า : ในการผลิตรูปปั้นและสินค้าที่
มีรปู ผูอ้ นุญาต รูปวาด สัญลักษณ์และผลงานออกแบบของ
ผู้อนุญาตดังกล่าวตีพิมพ์ ติด หรือประทับอยู่นั้น ผู้ได้รับ
อนุญาตต้องดำ�เนินการผลิตหรือว่าจ้างบุคคลอืน่ เพือ่ ผลิต
สินค้าที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้
ได้รับอนุญาตเอง
ราคาจำ�หน่ายสินค้า : ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ในการกำ�หนด
ราคาสินค้าทีผ่ ู้ได้รบั อนุญาตจัดจำ�หน่าย โดยผู้ได้รบั อนุญาต
สามารถบวกกำ � ไรเพิ่ ม จากต้ น ทุ น สิ น ค้ า ได้ ไ ม่ เ กิ น อั ต รา
ร้อยละ 10 เพื่อเป็นค่าดำ�เนินการ
หน้าทีข่ องผู้ได้รบั อนุญาต : ผู้ได้รบั อนุญาตไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะโอน
หรือจำ�หน่ายสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่ ว นให้ แ ก่ ผู้ อื่ น นอกจากจะได้ รั บ การอนุ ญ าตเป็ น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตเท่านั้น
การบอกเลิกสัญญา : ในกรณีที่ผู้ ได้รับอนุญาตละเมิด
ข้ อ ตกลงข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ตามที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญานี้ ห รื อ
พยายามใช้ ข้ อ ตกลงในสั ญ ญานี้ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ใด
ผูอ้ นุญาตมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาทันทีโดยทำ�เป็นหนังสือส่ง
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนและเมือ่ สัญญานีส้ นิ้ สุดลงไม่วา่ ด้วย
เหตุใดก็ตามสิทธิต่างๆ ที่ผู้ได้รับอนุญาตตามสัญญานี้ จะ
สิ้นสุดลงและไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป
6.3 สัญญาเช่าและการให้บริการสำ�นักงาน
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาเช่าและ
การให้บริการสำ�นักงาน กับบริษัท ทีวัน บิวดิ้ง จำ�กัด เป็นผู้ ให้เข่า
อาคารสำ�นักงานกับบริษัทฯ โดยสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
คู่สัญญา : บริษัท ทีวัน บิวดิ้ง จำ�กัด (“ผู้ ให้เช่า”) กับบริษัทฯ
(“ผู้เช่า”)
วันที่ทำ�สัญญา : 10 มิถุนายน 2562
วันที่สัญญามีผล : 1 สิงหาคม 2562
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อายุสัญญา : 3 ปี (1 สิงหาคม 2562 - 1 กรกฎาคม 2565)
อาณาเขต : บริษัทฯเช่าพื้นที่และบริการอาคารสำ�นักงาน
ขนาด 1,403.50 ตรม. ณ อาคารทีวนั ชัน้ 42-44 อาคารทีวนั
เลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนงเขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

ราคาและเงื่อนไขการชำ�ระเงิน : ผู้เช่าต้องชำ�ระค่าเช่าและ
บริการสำ�นักงานทุกเดือน รวม 1,094,730 บาท ต่อเดือน
การประกั น ความเสี ย หาย : ผู้ เ ช่ า ตกลงวางเงิ น ประกั น
ความเสียหายเป็นเงิน 1,970,514 บาท เพื่อเป็นหลักประกัน
ตลอดระยะเวลาการเช่า

รายละเอียดการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
รายชื่อ

1

2

นายตัน ภาสกรนที
นางอิง ภาสกรนที

3

4

5

6

7

8

9

10

c/D
D

D

D

นาย ธิติ จิรนนท์กาล

D

นางสาวอารยา พานิชายุนนท์

D

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

D

นายธนพันธุ์ คงนันทะ

D

11

12

13

14

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์
นิมมลธนากรณ์
นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

D

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ D = กรรมการ ID = กรรมการอิ ส ระ // = ประธานกรรมการตรวจสอบ
			
AC = กรรมการตรวจสอบ ED = กรรมการบริหาร
รายชื่อบริษัท
1 = บจ. ตันแอนด์ตัน ศรีราชา แอสเซ็ท 2 = บจ. อิง ตัน แอสเซ็ท 3 = บจ. อิชิตัน เพาเวอร์ (บริษัทย่อย) 4 = บจ.ดีเอสที แอสเซ็ท
5 = บจ. กล้วย กล้วย 6 = บจ. ภาสกรนที 7 = บจ. ลพบุรีอินน์ พลาซ่า 8 = บจ. เวดดิ้งบิสซิเนสคอนซัลแท้นท์ 9 = บจ.โกลบอล วัน แคปปิตอล
10 = บจ. แทงค์กิ้ว เซอร์วิส 11 = บจ. เปเปอร์ เพลน โปรเจค 12 = บจ. เสือติดปีก ครับ 13 = บจ. กินกับตัน 14 = บจ. ทีวัน บิวดิ้ง
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด(มหาชน) (บริษทั ฯ) ได้เปิดเผยการดำ�เนินงานที่ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ของบริษทั ฯ ไว้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” (Sustainable Development Report)ประจำ�ปี 2562 การจัดทำ�รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
บริษัทฯ ได้จัดทำ�ตามหลักการกำ�หนดเนื้อหาของ Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard) และ The Sustainable Development
Goals (SDGs) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานผลการดำ�เนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และธรรมาภิบาล ควบคู่ กับแนวทาง
การรายงานข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ ซึ่งเป้าหมายสำ�คัญบริษัทฯต้องการ
แสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ (Corporate Governance Code) ควบคูไ่ ปกับการผลิตสินค้าคุณภาพ
การพัฒนาบุคคลากร ความรับผิดชอบต่อสังคม การอนุรกั ษ์พลังงาน และสิง่ แวดล้อม พร้อมตระหนักถึงการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงการจัดหาพลังงานทดแทน ทีเ่ หมาะสมและนำ�พลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายในองค์กรโดยเปิดเผยแบบแยกเล่มไว้แบบ E-Book บนเว็บไซต์ของ บริษทั ฯที่ “http://www.ichitangroup.com/investor.php/sustainability_report”
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
ด้วยพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำ�งบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงิน
ผลการดำ�เนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีสากลเป็นส่วนใหญ่ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณ
การทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดทำ� รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และยังคำ�นึงถึงความสำ�คัญของการ
นำ�เสนอความเข้าใจต่อมุมมองภาพรวมของฐานะการเงินของบริษทั ฯ จึงได้น�ำ เสนอคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหาร
เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำ�รงรักษาไว้ซึ่งหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
รวมทั้งจัดให้มีและดํารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระสำ�คัญในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารเป็นผูด้ แู ล
รับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายการทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของบริษทั ฯณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นได้ว่า แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และสามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่ น อย่ า งมี เ หตุ ผ ลต่ อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทย
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

นายตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ปี 2562 (Management Discussion and Analysis: MD&A)
1. ภาพรวมของผลการดาํ เนินงาน

รายได้
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,334.2 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 จากปีก่อน ที่มีรายได้ 5,204.0 ล้านบาท
โดยมี ร ายได้ จ ากการส่ ง ออกลดลง ร้ อ ยละ 12.7 จากปี ก่ อ น
ส่วนรายได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 ในขณะที่ EBITDA

โครงสร้างรายได้

เท่ากับ 972.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.7 จาก ปีก่อนซึ่งเท่ากับ
590.7 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 407.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 829.4 จากปีก่อนซึ่งกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 43.8 ล้านบาท สาเหตุ
หลั ก มาจากการปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารทำ� กิ จ กรรมทางการตลาดใน
ประเทศ ส่วนยอดขายจากต่างประเทศลดลง เนื่องจากได้รับผล
กระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศคู่ค้า

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

5,334.2

99.7

5,204.0

99.8

5,687.5

99.4

รายได้อื่น

13.5

0.3

12.2

0.2

31.5

0.6

รายได้รวม

5,347.7

100.0

5,216.2

100.0

5,719.0

100.0

รายได้จากการขายสุทธิ

ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)
จำ�นวนรสชาติ

31.4

29.8

32.8

21 รสชาติ

22 รสชาติ

21 รสชาติ

ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen
ต้นทุนขาย
ในช่วง ปี 2560 ถึงปี 2562 ต้นทุนขายโดยหลักของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองคิดเป็นประมาณ 70 -80% ของต้นทุนขายรวม
รายละเอียดต้นทุนขายปรากฏดังตารางด้านล่าง
ต้นทุนขาย
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และการ
เปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูป
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าสาธารณูปโภค (เชื้อเพลิงแก๊ส,
ไฟฟ้า, ประปา)
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
อื่นๆ
รวมทั้งหมด
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (ร้อยละ)

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

2,596.7

59.8

2,785.7

62.9

3,069.4

70.8

561.1

12.9

560.6

12.7

511.8

11.8

254.9

5.9

239.7

5.4

230.5

5.3

21.4
150.7
758.1
4,342.9

0.5
3.5
17.4
100.0

22.8
138.3
684.1
4,431.2

0.5
3.1
15.4
100.0

33.0
132.7
357.2
4,334.6

0.8
3.1
8.2
100.0

5,334.2
18.6

5,204.0
14.9

5,687.5
23.8
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ต้นทุนขาย
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2562
ปี 2561 อยูท่ ่ี ร้อยละ 81.4 และร้อยละ 85.2 โดยต้นทุนขายใน ปี2562
เท่ากับ 4,343.0 ล้านบาท และปี 2561 เท่ากับ 4,431.2 ล้านบาท
สาเหตุ ที่ สั ด ส่ ว นต้ น ทุ น ขายต่ อ รายได้ จ ากการขายในปี
2562 ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 3.8 เนื่องจากในปี 2562
ยังคงมีการแข่งขันทางด้านราคากับคู่แข่งในหลายช่องทางการค้า
เหมือนปีที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนการผลิตได้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่ายประกอบด้วยค่าสือ่ โฆษณาและค่าใช้
จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในปี 2562 เท่ากับ 407.2
ล้านบาท และ ปี2561 เท่ากับ 514.6 ล้านบาท สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายใน
การจัดจำ�หน่าย ในปี 2562 ลดลงจาก ปี 2561 เป็นจำ�นวน 107.5
ล้านบาท ลดลงเท่ากับร้อยละ 20.9 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ
มี ก ารวางแผนการจั ด ทำ � รายการส่ ง เสริ ม การขายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีการลดการใช้จ่ายเงินในช่องทางของฟรีทีวีซึ่ง
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเปลี่ยนไป
ทำ�รายส่งเสริมการขายแบบใหม่ๆ เช่น จัดทำ�รายการส่งเสริมการขายร่วม
กับเกมส์ออนไลน์ฟรีไฟร์
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหารรวม
จำ�นวน 169.4 ล้านบาท และ 139.3 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยค่าใช้
จ่ า ยในการบริ ห ารหลั ก คื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ พนั ก งาน
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับสำ�นักงาน ค่าทีป่ รึกษา และการตัง้ สำ�รองผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสิทธิในการใช้เครือ่ งหมายการค้าโดย ในปี 2562 ค่าใช้จา่ ย
ในการบริหารเพิม่ ขึน้ จาก ปี 2561 เป็นจำ�นวน 30.1 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 21.7 ค่าใช้จา่ ยในการบริหารในปี 2562 เพิม่ ขึน้ จากค่าใช้จา่ ย
เกีย่ วกับพนักงาน ค่าเช่าสำ�นักงานจากการย้ายทีต่ ง้ั สำ�นักงานมาอยูย่ า่ น
สุขมุ วิท การเพิม่ ขึน้ ของค่าทีป่ รึกษา และเพิม่ ขึน้ จากค่าใช้จา่ ยจากการ
ด้อยค่าเครือ่ งหมายการค้าจำ�นวนสุดท้ายอีกเล็กน้อย
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
บริษัทฯมีส่วนแบ่ง(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าขอ
งบริษัทฯ ในปี 2562 และปี 2561 (29.8) ล้านบาท และ (110.0)
ล้านบาท ตามลำ�ดับ
โดยส่วนแบ่ง(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในปี
2562 ลดลงจากปี 2561 จำ�นวน (80.2) ล้านบาท เนื่องจากมี
การปรับแผนธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียทำ�ให้การกระจายสินค้าได้
ดียิ่งขึ้นและประสบความสำ�เร็จในผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 407.5
ล้านบาท และ 43.8 ล้านบาท ตามลำ�ดับ คิดเป็นอัตรากำ�ไรสุทธิ
ร้อยละ7.6 และร้อยละ 0.8 และ ของรายได้จากการขาย อัตรา
กำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงานในปี 2562 และปี 2561 คิดเป็นร้อยละ
7.8 และร้อยละ 2.3 ของรายได้จากการขาย ตามลำ�ดับ
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2. ภาพรวมฐานะการเงิน และความสามารถ
ในการบริหารทรัพย์สนิ

สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2562 จำ�นวน 7,686.9 ล้านบาท
และ ปี 2561 จำ�นวน 8,176.8 ล้านบาท ซึ่งลดลง เท่ากับ (489.8)
ล้านบาทมีรายละเอียดดังนี้
1) การลดลงสุ ท ธิ ข องที่ ดิ น อาคาร อุ ป กรณ์ จำ � นวน
(469.8) ล้ า นบาท โดยหลั ก เกิ ด จากการตั ด จ่ า ยค่ า เสื่ อ มราคา
(572.6) ล้านบาท และการซื้อสินทรัพย์เพิ่มในปี 2561 จำ�นวน 98.3
ล้านบาท
2) การลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน จำ�นวน (110.3) ล้าน
บาท เกิดจากตัวหลักคือสินค้าคงเหลือลดลง (107.7) ล้านบาท
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ 14.3 ล้านบาท เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (16.9) ล้านบาท
3) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จำ�นวน 66.8
ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มทุน104.4 ล้านบาท และจากการรับรู้ผล
ขาดทุนจากส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (29.8)
ล้านบาท และผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการ
เงินอีก (7.8) ล้านบาท
4) การลดลงของเงิ น จ่ า ยล่ วงหน้ า ค่ า ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รและ
อุปกรณ์จำ�นวน (12.8) ล้านบาท เกิดจากการโอนรายการหรือ
ปรับปรุงรายการไปเข้าบัญชีอุปกรณ์ทั้งจำ�นวน
5) การลดลงของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (11.3) ล้านบาท
เกิดจากการตัดจ่ายค่าลิขสิทธิซ์ อฟแวร์และการตัง้ สำ�รองผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสิทธิในการใช้เครือ่ งหมายการค้าจำ�นวนเงิน (11.6)
ล้านบาท สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 0.3 ล้านบาท
6) การเพิ่ ม ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เงิ น ได้ ร อการตั ด บั ญชี
จำ�นวน 45.9 ล้านบาท ตัวหลักเกิดจากผลขาดทุนจากการธุรกิจ
ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและผลขาดทุนจากการด้อยค่าใน
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
7) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ไม่หมุน เวียนอื่นจำ�นวน 1.7
ล้านบาท โดยหลักเกิดจากเงินประกันค่าเช่าสำ�นักงานแห่งใหม่
สรุปอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) พบว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับตัวลดลง โดยอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวมของปี 2562 ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 5.1 และ ร้อยละ 0.5
ตามลำ � ดั บ และอั ต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ ถ าวรเท่ า กั บ
ร้อยละ 16.3 และร้อยละ 9.4 ตามลำ�ดับ เนือ่ งจากกำ�ไรสุทธิเพิม่ ขึน้
ลูกหนี้การค้า
การเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าจำ�นวน 18.9 ล้านบาท มีสาเหตุ
มาจากยอดขายในประเทศเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนหน้าเป็นหลัก โดยบริษัทฯมีอัตราการเพิ่มขึ้นของยอด
ขายในประเทศสำ�หรับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 2.5 จากปี 2561
บริษัทฯมีนโยบายการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลา 30-45 วัน
โดยช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บ
หนี้โดยเฉลี่ยเท่ากับ 49-65 วัน ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2562

และ ปี 2561 เท่ากับ 52 วัน และ 49 วันตามลำ�ดับ ในบางปีระยะ
เวลาเก็บหนี้สูงถึง 60 และ 65 วัน เนื่องจากการขยายระยะเวลาเก็บ
หนี้ให้กบั ผูจ้ ดั จำ�หน่ายหลัก และมีการขาย สินค้าให้กบั ลูกหนีก้ ารค้า

จากบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียที่มี
ระยะเวลาเก็บหนี้ประมาณ 60-65 วัน แต่ในปีปัจจุบันไม่มีรายการ
เหล่านี้แล้ว

ทั้งนี้รายละเอียดลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2560 ถึงปี 2562 เมื่อแบ่งตามหนี้ที่ค้างชำ�ระ เป็นดังนี้

อายุลูกหนี้การค้า

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

กิจการอื่น
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 6 เดือน

27.9
-

3.6
-

36.7
-

4.9
-

35.2
-

5.2
-

รวม

27.9

3.6

36.7

4.9

35.2

5.2

รวม

738.7
738.7

96.4
96.4

707.9
0.3
2.8
711.0

94.7
0.0
0.4
95.1

627.6
7.9
635.5

93.6
1.2
94.8

รวมทั้งหมด

766.6

100.0

747.7

100.0

670.7

100.0

กิจการอื่น
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
6 - 12 เดือน

หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมในปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 1,466.6 ล้านบาท
ปี 2561 จำ�นวน 2,291.3 ล้านบาท ลดลง (824.7) ล้านบาท หนี้
สินหลัก เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งมียอดค้างชำ�ระ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2562 จำ�นวน 800.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561
ซึ่งเท่ากับ 1,444.9 ล้านบาท ลดลง (644.2) ล้านบาท
โดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีกำ�หนดการชำ�ระเงินให้
เสร็จสิ้น ดังนี้
- ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี จำ�นวน 476.0 ล้านบาท
- ครบกำ�หนดภายใน 1–5 ป จำ�นวน 324.7 ล้านบาท
- ครบกำ�หนดหลังจาก 5 ป จำ�นวน -0- ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำ�นวน
6,220.3 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกชำ�ระแล้ว
1,300.0 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,515.4 ล้านบาท
ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ น เป็ น เกณฑ์ 56.1 ล้ า นบาท
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย 130.0 ล้านบาท องค์ประกอบอืน่ ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น (53.2) และกำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 1,272.0 ล้าน
บาท หากพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น พบว่าอัตราผล
ตอบแทนผู้ถือหุ้นของ ปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 6.7
และร้อยละ0.7 ตามลำ�ดับ

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีมลู ค่าทางบัญชีเท่ากับ
4.8 บาท/หุ้น

3.สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ระหว่างปี 2562 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของกระแสเงินสดหลัก
มาจากกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน
ในปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำ�เนินงาน
จำ�นวน 932.0 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายระหว่างปี และ
ผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
สภาพคล่องของบริษัทฯ โดยหลักมาจากความสามารถใน
การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ การเรียกชำ�ระเงินของลูกหนี้การค้า
และการชำ�ระเงินคืนเจ้าหนี้การค้า โดยระหว่างปี 2560 ถึง ปี2562
ระยะเวลาการหมุ น เวี ย นของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ส นั บ สนุ น สภาพคล่ อ ง
ดังกล่าวแสดง ดังตาราง
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อัตราส่วนสภาพคล่อง

หน่วย

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

51.8

49.7

49.6

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

50.5

57.3

52.7

ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย

วัน

27.8

33.6

28.7

วงจรเงินสด

วัน

74.5

73.4

73.5

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

ความสามารถในการชำ�ระหนี้สถาบันการเงิน
ตามเงื่อนไของสถาบันการเงิน กำ�หนดให้บริษัทฯ ดำ�รง
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระคืนหนี้สถาบันการเงิน (DSCR) ไม่ต่ำ�
กว่า 1.25 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5
เท่า ซึ่งปัจจุบันสถาบันการเงินได้ยกเลิกเงื่อนไขนี้ให้บริษัทฯแล้ว
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562
บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถชำ�ระคืนหนี้สถาบันการเงิน
(DSCR)เป็น 0.9 เท่า 0.6 เท่า และ 1.9 เท่า ตามลำ�ดับ ในขณะที่มี
อัตราอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.4 เท่า 0.4 เท่า
และ 0.2เท่า ตามลำ�ดับ
กระแสเงินสดจากการลงทุน
ปี 2562บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนสุทธิจ�ำ นวน
(202.4) ล้านบาท โดยหลักใช้ไปในการเพิ่มเงินลงทุนในกิจการร่วม
ค้ า ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ดอกเบี้ ย รั บ และชำ � ระเงิ น จากการซื้ อ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินสุทธิ
จำ�นวน (746.5) ล้านบาท โดยหลักเกิดจากเงินกูย้ มื เงินจากสถาบัน
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อายุลูกหนี้การค้า

อายุลูกหนี้การค้า

อายุลูกหนี้การค้า

1.3

0.9

0.9

(16.9)

4.7

76.0

การเงิน โดยกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินดังกล่าวใช้ไปเพือ่ กูย้ มื เงิน
จ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืม ชำ�ระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้น
โครงสร้างเงินทุน
บริษทั ฯ มีเสถียรภาพทางการเงินทีม่ น่ั คง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity Ratio)
เท่ากับ 0.2 เท่า ซึง่ ลดลงจากปี 2561 ซึง่ เท่ากับ 0.4 เท่า
ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน ได้แก่ สัญญาเช่า
อาคารสำ�นักงานพร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวก จำ�นวนเงิน
รวม 20.6 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาของสัญญา 1- 4 ปี ซึ่ง
จะสิ้นสุดระหว่างปี 2563 ถึงปี 2566
- ภาระผูกพันตามหนังสือ Letter of Credit ที่ยังไม่ได้ ใช้
จำ�นวนเงินรวม 40.9 ล้านบาท
- ภาระผูกพันตามคำ�สั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้า/วัสดุตกลงแล้ว
จำ�นวนเงินรวม 181.7 ล้านบาท
- ภาระผูกพันจากหนังสือค้�ำ ประกันทีส่ ถาบันการเงินออกให้
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จำ�นวนเงินรวม 17.9 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

0.2

0.4

0.4

จากฐานะทางการเงินและผลการดาํ เนินงานในปี 2562 คณะ
กรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผลและ
ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 เพื่ออนุมัติการจ่าย
เงินปันผลสําหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งคิดเป็น

อัตราร้อยละ 111.7 ของกําไรสุทธิ ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่าย
เงินปันผลของบริษัทฯ เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 455.0 ล้านบาทและมี
กำ�หนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยเงินปันผลดังกล่าวยัง
มีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้

ปัจจัยและอิทธิพลทีอ่ าจมีผลต่อการดำ�เนิน
งานหรือฐานะการเงินในอนาคต

2.การพยากรณ์การขาย การวางแผนการผลิต และการ
บริหารต้นทุนและค่าใช้จา่ ยอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่อ งจากต้ น ทุ น การผลิ ต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ต้ น ทุ น คงที่ ได้ แ ก่
ค่าเสือ่ มราคาของเครือ่ งจักร อุปกรณ์ ค่าเช่าทีด่ นิ ซึง่ ต้นทุนการผลิตต่อ
หน่ ว ยจะลดลงเ มื่ อ บริ ษั ท ฯ มี ป ริ ม าณการผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ดังนัน้ บริษทั ฯ จำ�เป็นต้องพยากรณ์การขายล่วงหน้าเพือ่ วางแผนการ
ผลิตตลอดจนบริหารการจัดซือ้ วัตถุดบิ และการกระจายสินค้าได้อย่าง
เหมาะสม ปัจจัยหลักทีก่ �ำ หนดปริมาณการบริโภค ได้แก่ ฤดูกาล และ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยพบว่า อัตราการบริโภคเครือ่ งดืม่ ชาพร้อม
ดืม่ จะสูงขึน้ ในช่วงฤดูรอ้ นและต่�ำ ลงในช่วงฤดูหนาว ดังนัน้ บริษทั ฯ ต้อง
ปรับกลยุทธ์การส่งเสริมการขายให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการ
เปลีย่ นแปลงของอัตราการบริโภคในแต่ละช่วงเวลาของปีส�ำ หรับการ
บริหารต้นทุนและค่าใช้จา่ ย บริษทั ฯ ได้น�ำ ระบบเทคโนโลยีทท่ ี นั สมัยเข้ามาใช้
ในกระบวนการผลิตซึง่ สนับสนุนให้การบริหารจัดการต้นทุน มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ควบคุมและตรวจสอบต้นทุนการผลิต
ปัจจุบนั รวมถึงการตรวจการใช้ทรัพยากรว่าถูกใช้ไปอย่างเหมาะสมและ
คุม้ ค่าหรือไม่ อาทิเช่น วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตถูกใช้ไปอย่างคุม้ ค่า เพือ่
กำ�หนดต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยการผลิตทีเ่ หมาะสม เป็นต้น
3. กลุม่ สินค้าใหม่ชาพรีเมีย่ ม (ชิซโึ อกะ)ครองส่วนแบ่งตลาด
เป็นอันดับ 1
4. ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศเพิม่ ขึน้
5. การเพิม่ ช่องทางการจัดจำ�หน่ายในประเทศอินโดนีเซียให้
คลอบคลุมกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายมากขึน้
6. การขยายธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM)

ปัจจัยหลักทีม่ ผ
ี ลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะ
สมและตามมาตรฐานตามกฎหมายและได้ เ ปิ ด เผยไว้ ในส่ ว น
“ปัจจัยและการบริหารความเสี่ยง”
1. การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขยายส่วนแบ่งการตลาด
ธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม จั ด เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น ด้ า นราคาที่
รุนแรงธุรกิจหนึง่ โดยบริษทั ฯต้องเผชิญกับการแข่งขันจากคูแ่ ข่งขัน
ทีผ
่ ลิตเครือ่ งดืม่ ประเภทพร้อมดืม่ (Ready to Drink) ทีห่ ลากหลาย
ซึ่งผู้ผลิตหลายรายมักแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและ
มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนา
และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม เพื่ อ สร้ า งความแตกต่ า งและจุ ด ขายให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยพบว่าตั้งแต่กลางปี 2555 ที่ผ่านมา มี
ผลิตภัณฑ์พร้อมดืม่ ถูกพัฒนาและวางจำ�หน่ายเป็นจำ�นวนมาก ดัง
นั้น หากบริษัทฯไม่สามารถพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อ
รองรับความต้องการบริโภคทีส่ งู ขึน้ ได้ทนั ท่วงที อาจส่งผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ที่ลดลงและผลการดำ�เนิน
งานในเชิงลบได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้กำ�หนดแผนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาวางจำ�หน่ายอย่างต่อเนื่อง และ
กำ � หนดแนวทางการปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารขายที่ ฉั บ พลั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตลาด เพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และดึงดูดความต้องการ
บริโภคจากผู้บริโภครายใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งของตลาด		
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วาม
เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการจำ�นวน 3 ท่าน และ 1 ในนัน้ เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน โดย
ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2556 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีคณ
ุ สมบัตคิ รบ
ถ้วนตามที่กําหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการกาํ กับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย
1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ 		
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าทีท่ รี่ ะบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจ
สอบ และได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง ทุกสิ้นปีคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พึง
พอใจ ในการประชุมบางครั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้หารือกับกรรมการผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตาม
วาระอันสมควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยสรุปสาระสำ�คัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน

สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี 2562 นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ และรายงานทางการเงินที่มีนัยสำ�คัญ ร่วมกับ
ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบ และผู้สอบบัญชี เพื่อให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินได้จัดทำ�ขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตาม
มาตรฐานการบัญชี ทีก่ �ำ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วม 1 ครัง้
เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี และพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำ�ปีของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ตามที่ควรในสาระสำ�คัญ และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอ

สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพือ่ ให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีระบบ
การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม และปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วธิ กี ารประเมินความเสีย่ ง
และระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรึกษา
กับผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ
สอบทานการปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี รวมทัง้ อัตรากำ�ลังพลและแผนการพัฒนาบุคลากร
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็น
สาระสำ�คัญ รวมทั้งการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และการปฏิบตั ตามข้อกำ�หนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ ตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของการพัฒนากระบวนการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ ได้ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทัว่ ทัง้ องค์กร โดยภาย
หลังที่บริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
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2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ให้ความสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมอบหมาย
ให้ส่วนตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯอย่างเคร่งครัดและสม่�ำ เสมอ รวมทัง้ มีแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเหมาะสม

สอบทานรายการเกีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สอบทานการทําธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ได้ดําเนินการตามเกณฑ์และข้อกําหนดของหน่วยงานที่กํากับดูแลดําเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และการดําเนินการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันที่ ได้พจิ ารณาเป็นรายการเข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไป
มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัทฯ

การพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2563

พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอบเขต ประสบการณ์ทำ�งาน ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของทรัพยากร
เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอ รวมทั้งได้สอบทานคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ว่าถูกต้องตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีมติให้เสนอคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาแต่งตัง้ นางสาวสุจติ รา มะเสนา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8645 และ/หรือคุณวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 4323 และ/หรือ คุณวรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 3,100,000 บาท

ความเห็นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องการทำ�หน้าที่โดยรวม และการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน ดังนี้ การ
สอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบสอบภายใน การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การพิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่าได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับ
ผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความ
เป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินประจ�ำปี2562 ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในโดยรวมมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญมี
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯมีการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีอย่างยั่งยืน มีการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งมีการติดตาม
แก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างสม�่ำเสมอ

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

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ในรอบปีบัญชี 2562 ของบริษัทฯ 2,650,000 บาท และ บริษัทย่อย 300,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าบริการอื่น ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ในรอบปีบัญชี 2562 เป็นจำ�นวนเงินรวม 80,000 บาท
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