
1
รายงานประจำาปี 2562



2 
รายงานประจำาปี 2562

“ ชาที่ดีึที่สุด จากแหล่งกำาเนิดที่ดีที่สุด ”
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วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำาธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ ค่านิยมองค์กร

ต่อลูกค้า
พัฒนาเครื่องดื่มคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพ นำาเสนอผ่านรูปแบบทัน

สมัยเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

ต่อผู้ถือหุ้น
ใช้นวัตกรรมสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ มองหา

โอกาสในการพัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่ายใหม่ๆ และต่อยอดสู่

การสร้างผลประกอบการสูงสุด

ต่อสังคม
สร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

ต่อพนักงาน
สนบัสนนุและพฒันาความสามารถของพนกังานใหม้คีวามมอือาชพี 

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง

ขององค์กร

ค่านิยมองค์กร
 

ยืดหยุ่น/รวดเร็ว

/ท้าทาย 

Flexibility

ยึดมั่นในจริยธรรม 

Integrityทำางานเป็นทีม 

Teamwork & 

Cooperation

มุ่งมั่นสู่ความสำาเร็จ 

Achievement 

Orientation

มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ 

Initiative & 

Innovation

พันธกิจ
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เหตุการณ์สำาคัญประจำาปี 2562

 • บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) หรือ “ICHI” ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับ 

“ดีเลิศ” จากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำาปี 2562 

(3ปีซ้อน) ซ่ึงจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และในปี 2562 ได้รับคะแนนเต็ม 100 (2ปีซ้อน) จากโครงการประเมินคุณภาพ

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

และสำานักงาน ก.ล.ต. นับเป็นความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึง

ความร่วมมือของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรเป็นอย่างดี  

ในการมุ่งม่ันพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจ

เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

 • บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 

หรือชื่อย่อหลักทรัพย์ “ ICHI ”ได้รับการรับรอง

เป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  

ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของ อิชิตัน กรุ๊ป ที่ดำาเนิน

ธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โดยมี คุณกุลเวช  

เจนวฒันวิทย ์ตำาแหนง่ กรรมการ และ เลขานุการ

โครงการ CAC และ กรรมการผู้อำานวยการ IOD มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านกระบวนการ

รับรอง จำานวนทั้งสิ้น 68 บริษัท  ในงานสัมมนาประจำาปี (National Collective Action 

Coalition Conference) คร้ังท่ี 10 ในหัวข้อ “Innovations in the Fight against Corruption” 

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท  

ในงาน นายธนพันธุ์ คงนันทะ ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการ 

สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นตัวแทนของ อิชิตัน กรุ๊ปเข้ารับใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้

 •  นายวิโรจน์ สุภาสูรย์  (ท่ี 2 จากขวา) 

กรรมการบริหาร บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป 

จำากัด (มหาชน) หรือ ICHI รับโล่แสดง

ความยินดีจากคุณปกรณ์ มาลากุล  

ณ อยุธยา (กลาง) ประธานคณะทำางานเพ่ือ

การลงทนุอย่างย่ังยืตลาดหลกัทรพัย์แหง่

ประเทศไทย ในโอกาสท่ีอชิิตนัไดร้บัการคดั

เลอืกใหเ้ป็นหนึง่ในบรษัิทท่ีมชีือ่อยู่ใน “หุน้

ยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำาปี 2562 ในกลุ่มบริษัทจด

ทะเบียนใน SET ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 3,000 - 10,000 ล้านบาท ในงาน 

“SET Awards 2019” ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก สอดรับ

กับการดำ า เ นิน ธุร กิจ ด้วยหลักปรัชญาการพัฒนาอย่าง ย่ัง ยืน โดยคำ า นึง ถึง 

ส่ิงแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

(Environmental, Social and Governance )

 

 • “ICHI” สุดยอด รับ

ราง วัล Sus ta inab i l i t y  

Disclosure Acknowledgement 

ปี 2562 คุณอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ 

(ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชีและการเงิน    

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด 

(มหาชน) รับมอบรางวัลการ

เปิดเผยข้อมูลความย่ังยืน 

ประจำ าปี  2562 ประ เภท   

Sustainability Disclosure Acknowledgement (รางวัลกิตติกรรมประกาศ) จาก 

คุณวรณัฐ เพียรธรรม (ซ้าย)  ผู้อำานวยการสถาบันไทยพัฒน์  ซึ่งจัดโดยสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และสถาบันไทยพฒัน์ โดยรางวัลดงักลา่ว

พจิารณาจากขอ้มลูความยัง่ยนืทีเ่ผยแพรต่อ่สาธารณะ ทัง้การดำาเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

(Environment)  สงัคม (Social) และ บรรษทัภิบาล (Governance) หรอื ESG  ณ สำานกังาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

 • อิชิตัน กรุ๊ป จับมือกับ Qualy ผลิตภัณฑ์

ของตกแต่งบ้านที่ เป็นมิตรกับธรรมชาติ เปิดตัว

โครงการ Ichitan Green Factory Zero Waste นำา

ขวดพลาสติกที่ชำารุดและไม่ผ่านมาตรฐานจาก

กระบวนการผลติในโรงงานเขา้สูก่ระบวนการ Upcycle 

เปลี่ยนขยะพสาสติกเป็นของตกแต่งบ้านดีไซน์เก๋ และ

ลดภาระการย่อยสลายของธรรมชาติ ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้กว่า 10 ตัน เท่ากับ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 52,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่ง

อาจเปรียบได้กับการปลูกป่าถึง 30 ไร่ หรือปลูกต้นสักได้ถึง 3,000 ต้น ภายใต้แนวคิดใน

การดำาเนนิธรุกจิเพือ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื สอดคลอ้งกบัทีโ่รงงาน อชิตินั กรนี แฟคทอ

รี่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อลด ทดแทน บำาบัด และนำาพลังงานกลับมาใช้ใหม่ จนได้รับการรับรอง 

Green Industrial ระดับที่ 4 เป็นโรงงานสีเขียวครบวงจร ที่ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ผลติทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้มใช้พลงังานอยา่งคุม้

ค่า โดยมีเป้าหมายที่จะลดขยะจากกระบวนการ

ผลิตให้เป็นศูนย์  และเพ่ิมคุณค่าขยะพลาสติกให้

เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

 • อิชิตัน กรุ๊ป และ การีนา ออนไลน์  ผู้ให้

บริการเกมออนไลน์และแพลตฟอร์มการส่ือสาร 

ช้ันนำา ส่ง Rare Item ร่วมในแคมเปญ Ichitan X Free Fire 

นับเป็นก้าวแรกของอิชิตันในการร่วมสนับสนุนวงการอีสปอร์ตอย่างเต็มตัว โดยนำาเสนอ 

อิชิตัน กรีนที รสน้ำาผ้ึงผสมมะนาว Free Fire Edition พร้อมรหัสใต้ฝาขวดให้ผู้ซ้ือนำาไปใช้เล่น

เกม เพ่ือลุ้นแลกตัวละครพิเศษ ท่ีช่วยเพ่ิมพลังในการต่อสู้จู่โจม ฮีโร่คนใหม่ “ชิมาดะ ฮายาโตะ” 

แห่งตำานานซามูไรคนสุดท้าย ให้ผู้เล่นได้สวมวิญญาณนักรบเพ่ือต่อสู้ในเกมได้เร้าใจย่ิงข้ึน โด

ยอิชิตันมองว่าการเล่นเกมเป็นการฝึกทักษะท่ีสำาคัญของเด็กรุ่นใหม่  โดยเฉพาะการวิเคราะห์

สถานการณ์ วางแผนกลยุทธ์ การอ่านใจคู่ต่อสู้ การก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย และการทำางาน

เป็นทีม ซ่ึงท้ังหมดเป็นทักษะท่ีคนรุ่นใหม่วัยทำางานทุกคนต้องมีในปัจจุบัน 

 • จังหวัดชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

จบัมอื อชิิตัน นำาเข้าใบชา100% จาก  

“ไร่คาวาเนะ ของตระกูโอฮาชิ” ที่มี

ประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่า 400 ปี  

ผูเ้ช่ียวชาญด้านการผลิต “โฮจฉิะ” 

ชาเขียวคั่วยอดนิยมที่ได้รับการ

ยอมรับและการันตีด้วยรางวัลชา

คุณภาพหลายรายการในประเทศ

ญีปุ่น่ เอาใจคอชาเขยีวพรเีมีย่ม นำา

เสนอ “ชซิโึอกะ โฮจฉิะ” ชาเขยีวคัว่ร้อน

ตามกรรมวิธีดัง้เดิมจนมสีนีำา้ตาลทอง กล่ินหอมกรุ่นนุม่ลกึ แต่ให้รสชาตนิุม่ละมนุ รสหวาน

โดยปราศจากนำา้ตาล ปรมิาณคาเฟอนีตำา่แต่ยงัคงคาเทชนิซึง่เป็นองค์ประกอบในสารต้าน

อนุมูลอิสระเพ่ือสขุภาพไว้อย่างครบถ้วน จงึสามารถดืม่ได้ทัง้เดก็และผู้ใหญ่ และคนญีปุ่น่มกั

ดื่มแทนนำ้าเปล่า ชาจากจังหวัดชิซึโอกะ ได้ช่ือว่าเป็นชาที่ดีที่สุดจากแหล่งกำาเนิดที่ดีที่สุด  

เนือ่งจากเป็นแหล่งผลติชาอนัดบัหนึง่ในญีปุ่น่ เพราะมภีมูอิากาศเอือ้อำานวยต่อการปลกูชา

คณุภาพสงู มแีหล่งนำา้ในการเกษตรทีไ่ด้จากการละลายของหมิะบนภูเขาไฟฟจูจิงึอดุมไปด้วย

แร่ธาต ุ และยงัเป็นเครือ่งดืม่ชนดิแรกและชนดิเดยีวทีไ่ด้รบัตราสญัลกัษณ์ประจำาเมอืง (Fujipi) 

และการรบัรองเป็นพันธมติรอย่างเป็นทางการจากสมาคมเพ่ือการส่งออกชา จงัหวดัชซิโึอกะ 

ประเทศญีปุ่น่

 • “ICHI” หรือ บมจ. อชิิตัน กรุป๊ โชว์

ผลงานผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2562 

โดดเด่นตามเป้า ทำากำาไรสุทธิได้ 136.8 ล้านบาท 

โต 550% จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึง่ขาดทนุ 

(30.4) ล้านบาท ความสำาเรจ็ในครัง้นี ้เป็นไปตาม

กลยทุธ์ทีว่างไว้ ทัง้ในด้านการบรหิารผลติภณัฑ์

การวางแผนกิจกรรมการตลาดเพือ่เข้าถึงกลุม่เป้า

หมายใหม่ๆ ของสนิค้าแต่ละผลิตภณัฑ์ ตามด้วยกลยทุธ์การเข้าถงึร้านค้าปลกีรายย่อย 

ทัว่ประเทศ ผ่านแคมเปญ “อชิตินั ยกลงั ลุน้เบนซ์ รวยทอง” เพือ่กระตุน้ตลาดดัง้เดมิ  

( Traditional Trade) และมีการขยายตัวแทนจำาหน่ายจาก DKSH เพ่ิม ส่งผลให้อชิตินัมกีารก

ระจายสนิค้าทีม่ปีระสทิธิภาพมากขึน้ และมส่ีวนแบ่งการตลาดเพิม่ข้ึน นอกจากนีจ้ากผลงาน

ของชาเขยีวพร้อมดืม่ชิซโึอกะ โฮจฉิะ ชาเขยีวคัว่พรเีมีย่ม นำาเข้าใบชา 100% จากประเทศญีปุ่น่ 

สร้างคณุค่าและประสบการณ์ใหม่ของตลาดชาเขียวพรเีมีย่มในประเทศไทย จนได้รบัการตอบรบั

ขึน้เป็นเบอร์ 1 ในกลุม่ชาเขยีวระดบัพรเีมีย่ม ตอกยำา้ความสำาเรจ็จากการขยายไลน์สนิค้า

เพือ่ตอบรบัเทรนด์สขุภาพ
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รายละเอียด
(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

     งบกำาไรขาดทุนขาดทุนเบ็ดเสร็จ

     รายได้รวม 5,347.7 5,216.2 5,719.0

     ค่าใช้จ่ายรวม 4,956.4 5,144.6 5,284.9

     กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 407.5 43.8 315.1

     งบแสดงฐานะการเงิน  

     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

     จำานวนหุ้นชำาระแล้ว ณ สิ้นสุดปี 1,300.0 1,300.0 1,300.0

     ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น

     กำาไร (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

     อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ(ร้อยละ) 111.7 166.7 61.9

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย:ร้อยละ)

อัตราการทำากำาไรก่อนดอกเบี้ย 
ภาษีค่าเสื่อมราคา (EBITDA)

     อัตราการทำากำาไรสุทธิ

     อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

     อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA)

     อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

18.2 15.411.4

7.6 5.50.8

6.7 5.30.7

5.0 3.60.5

0.2 0.40.4
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สารจากประธานกรรมการบริษัท
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ปี 2562 บรษิทั อชิตัิน กรุป๊ จำากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) มกีาร

พฒันากลยทุธ์ธรุกจิเพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยืน ทัง้ในด้านการพฒันา

สนิค้าใหม่คณุภาพดี มคีวามแตกต่าง และตอบโจทย์ผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมาย 

การขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายภายในประเทศ และต่างประเทศให้ได้ 

มากขึน้ การพัฒนาศกัยภาพบคุลากรภายในองค์กร การบรหิารต้นทนุ

งบประมาณได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และการออกกจิกรรมการตลาดทีม่ี

ความแตกต่างเพือ่สร้าง  การรับรูเ้ข้าถงึทกุกลุม่เป้าหมาย เช่น แคมเปญ 

“อิชิตัน ยกลัง ลุ้นรถ รวยทอง” และ แคมเปญเกม Free Fire  

“อิ ชิ ตั น  X  F r e e  F i r e  รหั ส ล ่ า ฮ าย า โ ต ะ ”  เ ป ็ นต ้ น  

ซึง่ประสบผลสำาเรจ็เป็นอย่างดี

 กลยทุธ์ดังกล่าวส่งให้ผลการดำาเนนิงานในปี 2562 มรีายได้รวม 

5,347.7 ล้านบาท และมกีำาไรสุทธ ิ407.5 ล้านบาท ซึง่เตบิโตขึน้จากปี 2561  

ร้อยละ 829.4 พร้อมกันนีก้ารปรบักลยทุธ์เพือ่ขยายช่องทางการจดัจำาหน่าย

ภายในประเทศให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ส่งผลให้สดัส่วนภายในประเทศ

เตบิโตขึน้กว่าร้อยละ 9.8 ของรายได้รวมในปีทีผ่่านมา โดยสนิค้ากลุม่ 

ชาเขยีวพร้อมดืม่ยงัคงเป็นธรุกิจหลักของบรษิทัฯ  และสนิค้ากลุม่  

“เย็นเย็น”ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดบั 1 ในสดัส่วนร้อยละ 66.32 

ในกลุม่สนิค้าเครือ่งดืม่ชาสมนุไพรภายในประเทศ สำาหรบับรษิทัร่วม 

ในปี 2562 “อชิตัิน อนิโดนเีซยี” ได้ผลตอบรบัทีด่ขีึน้โดยสนิค้าทีม่อีตัรา

การเตบิโตสงูยงัคงเป็นรสชาต ิ“Thai Milk Tea: ชานมไทย” และในปีเดยีวกนันี้

ได้เปิดตวัสนิค้าใหมสูต่ลาดอนิโดนเีซีย คือรสชาต ิThai Milk Coffee :  

กาแฟนมไทย” ส่วนธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) บริษัทฯ ได้มีการเริ่ม

ดำาเนินการผลิตให้ลูกค้าบางรายแล้ว  ส่วนสินค้ากลุ่ม “ชิซึโอกะ : 

Shizuoka”  ของบริษัทฯครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ที ่

ร้อยละ 31.10 ในกลุม่ตลาดชาพรเีมีย่ม โดยมทีัง้หมด 3 รสชาต ิคือ รสต้นตำารบั 

(ไม่มนีำา้ตาล)  รสหวานน้อย (Mildly Sweet)  และ รสโฮจฉิะ(Hojicha) 

ซ่ึงสินค้ากลุม่น้ีมีจดุเด่นในการใช้ใบชานำาเข้า100% จากเมอืงชซึิโอกะ 

ประเทศญีปุ่น่ คดัเลือกเฉพาะใบชาต้นฤดูกาล (First Flush) และพฒันา

สตูรโดยเซนเซ ซาโตร ุฟจูโิมโต ซ่ึงเป็นผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งชา (Tea Master) 

คนสำาคัญของเมืองชิซึโอกะ 

 บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจดำาเนนิธรุกิจให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื 

โปร่งใส ด้วยหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ี โดยคณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความ

สำาคัญการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี  การดำาเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานความ 

ยัง่ยนืทีค่ำานงึถงึผูมี้ส่วนได้เสยีทกุฝ่าย ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้รับผลการ

ประเมนิการกำากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย (CGR) อยูใ่นเกณฑ์ 

“ดเีลศิ” 3 ปีซ้อน ซึง่เป็นเกณฑ์สูงสุด จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) และได้รบัผลการประเมนิโครงการ AGM  

“100 คะแนนเตม็” 2 ปีซ้อน จากโครงการประเมนิคณุภาพการประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจำาปี 2562 (AGM)  และในปี 2562  ได้รับการรบัรองเป็น
นาย ตัน  ภาสกรนที

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

31 ธันวาคม 2562

สมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจรติ 

(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption: CAC) และนบัเป็นความภาคภมูใิจอย่างยิง่ทีเ่ป็นปีแรกทีบ่ริษัทฯ 

ได้รบัคัดเลอืกจาก ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็น 1 ใน 98 บรษิทั 

ทีไ่ด้รบัคดัเลอืก “รายชือ่หุ้นยัง่ยนื”  ประจำา ปี 2562 หรอื Thailand 

Sustainability Investment (SET THSI Index) และรางวลัการเปิดเผยข้อมลู

ความยั่งยืนประจำาปี 2562 ประเภท Sustainability Disclosure 

Acknowledgement (รางวลักติติกรรมประกาศ) จากสถาบนัไทยพฒัน์  

ซึง่มอบให้แก่บรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารเปิดเผยและมกีารดำาเนินธรุกิจ

อย่างมคีวามรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม สงัคม และ การดำาเนนิธรุกจิ

อย่างมธีรรมาภบิาล (Environment, Social and Governance : ESG) 

 ผมในนามของ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของ 

บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น 

พนักงาน และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่เป็นกำาลังสำาคัญในการ

ร่วมสร้างความสำาเร็จ และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในแนวทางการ

พัฒนาของบริษัทฯ  และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในระดับสากลของ “ อิชิตัน กรุ๊ป” ต่อไป
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นายตัน  ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท

นายวิโรจน์   สุภาสูรย์
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวอารยา พานิชายุนนท์
กรรมการบริษัท 

นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน      

นายธิติ จิรนนท์กาล
กรรมการบริษัท 

นาง อิง ภาสกรนที
รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน/กรรมการธรรมาภิบาล

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

นางสาวจินดา สงรอด
เลขานุการบริษัท

นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/               
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการธรรมาภิบาล

นายธนพันธุ์  คงนันทะ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท
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นายตัน  ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้อำานวยการ

นายสุมล  โฮ้บำาเพ็ญ
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

นาง อิง ภาสกรนที
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำานวยการ 

นายปรีชา อัจฉรานนท์
กรรมการบริหาร

นางสาววิมลวรรณ  แซ่เล้า
รองผู้อำานวยการส่วนบัญชี (สมุห์บัญชี)

นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
กรรมการบริหาร/รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
กรรมการบริหาร/รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานโรงงาน        

นายธิติ จิรนนท์กาล
กรรมการบริหาร

นายธนพันธุ์ คงนันทะ
กรรมการบริหาร/รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

คณะกรรมการบริหาร
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นาย ตัน  ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/

กรรมการผู้อำานวยการ

อายุ (ปี) : 60

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556      

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) :  27.74  

คุณวุฒิการศึกษา :
 -  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 -  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยลำาปาง  

 - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ

  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ประวัติการฝึกอบรม :
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :   

  1) DAP รุ่นที่ 12/2004      

  2) FBG รุ่นที่ 6/2016

 - สถาบันอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
 2542-2553 กรรมการ/ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

 กรรมการผู้จัดการ 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :  
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

 บริษัทจำากัด :  มี  

 1) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสือติดปีกครับ จำากัด 

 องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 6 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :          

คู่สมรส / นางอิง  ภาสกรนที

นาง อิง  ภาสกรนที  
รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน/กรรมการธรรมาภบิาล/

กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำานวยการ

อายุ (ปี)  :  49

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) :  4.62  

คุณวุฒิการศึกษา :                             
 -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน      

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการฝึกอบรม :
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

  1) DAP รุ่น 12/2004   

   2) DCP รุ่น 44/2004   

   3) FBG รุ่น 6/2016  

 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หลักสูตรอบรม 

  ด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการ 

  พัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (หลักสูตร P01 และ 

  S01-S06)

  *** รายละเอียดปรากฏใน “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร” ***

 - สถาบันอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
 2542-2553 กรรมการ/ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

 รองกรรมการผู้จัดการ 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :  
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี                            

 บริษัทจำากัด : มี  

 ในปี 2561-ปัจจุบัน มีการดำารงตำาแหน่งท้ังหมด 8 บริษัท   โดย 

 เป็น 2 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

 1) ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ภาสกรนที จำากัด          

 2) ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทีวัน บิวดิ้ง จำากัด

 องค์กรหรือหน่วยงานอื่น:  ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  : 6 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ :        
คู่สมรส / นายตัน  ภาสกรนที
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นาย ธิติ จิรนนท์กาล
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

อายุ (ปี)  :  58

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 13 สิงหาคม 2557      

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : 2.69

คุณวุฒิการศึกษา  :  
 - ปริญญาตรี ส่ือมวลชน สาขาวารสารและส่ิงตีพิมพ์   

   มหาวิทยาลัยซื่อซิง

ประวัติการฝึกอบรม :
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :     

  1) DAP รุ่นที่ 12/2004      

  2) FBG รุ่นที่ 6/2016

 - สถาบันอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2537 - 2554  กรรมการ/ ที่ปรึกษาโรงงาน บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

           

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :  
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :  ไม่มี

 บริษัทจำากัด :   มี  

 1)  ปัจจุบัน กรรมการ   

   บริษัท เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซัลแท้นท์ จำากัด

 2)  ปัจจุบัน กรรมการ                                       

   บริษัท แทงค์กิ้ว เซอร์วิส  จำากัด

 3)  ปัจจุบัน กรรมการ                                        

   บริษัท คิว ซัน เทรดดิ้ง จำากัด

 4) ปัจจุบัน กรรมการ                                        

   บริษัท ยูนิคอร์น ไบโอเทค จำากัด

 องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  : 6 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

นาย ธนพันธุ์  คงนันทะ
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการบริหาร/

รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

อายุ (ปี)  :  46

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556    

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.45

คุณวุฒิการศึกษา  :                 
 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจเกษตร 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ 

  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
ปี 2551 - 2553 ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม/ 

            รองผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจ เคร่ืองด่ืม    

           บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ปี 2550 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ธุรกิจ เคร่ืองด่ืม

           บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

ปี 2547 - 2549 ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดพาณิชย์ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

 การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :  
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :  ไม่มี

 บริษัทจำากัด :  ไม่มี  

 องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  : 6 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี



12 
รายงานประจำาปี 2562

นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน  

อายุ (ปี) : 54

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556     

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.56 

คุณวุฒิการศึกษา : 
 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุลชีววิทยา    

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม :
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :     

  1) DAP รุ่นที่ 106/2013      

  2) RCL รุ่นที่ 5/2016

 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : หลักสูตรอบรม 

  ด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ

  พัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (หลักสูตร P01 และ 

   S01-S06)

 ***รายละเอียดปรากฏใน “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร”***   

 - สถาบันอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2547-2554 ผู้จัดการทั่วไป  บมจ. โออิชิ เทรดดิ้ง  

2541-2547 ผู้จัดการโรงงาน 

               บริษัท โฟร์โมสต์แลนด์ (ประเทศไทย) จำากัด

2540-2541 ผู้จัดการโครงการ  บริษัท แดร่ี  พลัส จำากัด

2532-2540 ผู้จัดการฝ่ายผลิต  

       บริษัท  โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :  
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

 บริษัทจำากัด : ไม่มี  

 องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท :  6 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

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

กรรมการบริหารความเส่ียง

อายุ (ปี)  : 69

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 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    

          หลักสูตร Audit Committee Seminar  

             Get Ready for Year End

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2550 - 2555 ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการ

        กองทัพอากาศ จำากัด

2548 - 2549 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ

        ประจำาผู้บัญชาการทหารอากาศ  กองทัพอากาศ

2545 - 2548 รองเจ้ากรมสวัสดิการ  กรมสวัสดิการทหารอากาศ

2543 - 2545 เสนาธิการกรมสวัสดิการ  กรมสวัสดิการทหารอากาศ

2537 - 2540 ผู้อำานวยการกองการร้านค้า กรมสวัสดิการทหารอากาศ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :  
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

 บริษัทจำากัด : ไม่มี  

 องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 6 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี
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นาย ประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน        

อายุ (ปี)  :  64

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา  :        
 - ปริญญาตรี การบัญชี  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

 - 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

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2552 - 2557  รองกรรมการผู้จัดการ  

           บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำากัด (มหาชน)

2550 - 2552  ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร  

                 บริษัท โรงงานสยามบอลล์สปอร์ต จำากัด

2545 - 2549  กรรมการบริหารและที่ปรึกษา  

          บริษัท สยามยูนิโซล จำากัด

2544 - 2545  กรรมการบริหารและที่ปรึกษา  

         บริษัท วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2542 - 2543  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เค เอ็มโฟม จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :  
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

 บริษัทจำากัด : ไม่มี  

 องค์กรหรือหน่วยงานอื่น :  ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  : 6 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

นาย อิสสระชัย เดชาฤทธ์ิ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล

อายุ (ปี)  :  60

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 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

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2558  กรรมการ  บริษัท   บริหารสินทรัพย์ เอเซีย  จำากัด

2558 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น จำากัด

2553 - 2558  กรรมการ  บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำากัด

2553 - 2556  กรรมการ  บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป จำากัด

2553 - 2558  กรรมการ  บริษัท แคปปิตอล โอเค  จำากัด

2549 - 2558  กรรมการ  บริษัท เอแคป คอนซัลต้ิง จำากัด

2546 - 2558  กรรมการ บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี  จำากัด (มหาชน)

2546 - 2558  กรรมการ  บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท 

                 เซอร์วิสเซส จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :  
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

 บริษัทจำากัด : มี  

 1) ปัจจุบัน กรรมการ  

   บริษัท โกลบอล วัน แคปปิตอล จำากัด

 องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 6 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี
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นางสาว อารยา พานิชายุนนท์
กรรมการบริษัท/ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  

อายุ (ปี)  :  44

วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 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

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
ปี 2554 - 2556  กรรมการ บริษัท  ไอแอมกรีนที จำากัด

ปี 2542 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

           บริษัท  เวดดิ้งบิสซิเนสคอนซัลแท้นท์ จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :  
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

 บริษัทจำากัด : มี  

 1) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลพบุรีอินน์ พลาซ่า จำากัด

 องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  : 6 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

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

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2554-2561 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

               บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

2556-2557  กรรมการ  บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

2545-2554 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                   

               บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :  
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

 บริษัทจำากัด : ไม่มี  

 องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท  : ปี 2556- ปี2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารบริษัทฯ  :  ไม่มี
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นาย อภิชาติ  สุขจิรวัฒน์
กรรมการบริหาร*/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร/เลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง/เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

อายุ (ปี) :  54

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) :  0.11

คุณวุฒิทางการศึกษา  : 
 - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง        

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 การแก้ไขปัญหาในการจัดทำา

  งบการเงิน 

 ความผิดพลาดจากการจัดทำาบัญชีท่ีส่งผลกระทบ ต่องบการเงิน

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2554-256 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน   

     บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

2556-2561 เลขานุการบริษัท บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป

2545- 2554 รองผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน         

       บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี

นางสาว จินดา สงรอด
เลขานุการบริษัท/

ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักกรรมการผู้อำานวยการ

อายุ (ปี)  :  39

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):                        

  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นท่ี 1/2561

 - สถาบันอื่น : ไม่มี

 

ประวัติการทำางาน:
2548- 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการสำานักกรรมการผู้จัดการ  

       บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารบริษัทฯ : ไม่มี

หมายเหตุ : *นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ ได้รับอนุมัติแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร  

  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
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นาย สุมล โฮ้บำาเพ็ญ
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

อายุ (ปี) :  42

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) :  0.004

คุณวุฒิทางการศึกษา  :
 - ปริญญาโท สาขาการกำากับดูแลกิจการ     

  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) การบริหารความเส่ียงข้ันพ้ืนฐาน และข้ัน Advance 

  รุ่นที่ 2/61 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  6) การจัดทำากระดาษทำาการเพื่อมาตรการต่อต้าน

  การคอร์รัปชั่นในองค์กร รุ่นที่ 3/61 

  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  7) รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีสำาคัญและเข้าใจ 

  รายงานของผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 2/62 สภาวิชาชีพบัญชี 

  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2549 – 2552 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน      

      บริษัท ธนูลักษณ์ จำากัด (มหาชน)

2554 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน              

                  บริษัท เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริ่ง 

     เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

2543 – 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน      

      สนง. ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี

นางสาว วิมลวรรณ แซ่เล้า 
รองผู้อำานวยการส่วนบัญชี  (สมุห์บัญชี)

อายุ (ปี)   : 44

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) :  0.004

คุณวุฒิทางการศึกษา  :
  - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ประวัติการฝึกอบรม :
 - สถาบันอื่น:

  1) Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

  ประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ตาม 

  TFRS 15

  2) แนวปฏิบัติทางบัญชีสำาหรับผลประโยชน์ของ

  พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 

  ผลกระทบต่อการดำาเนินงานของธุรกิจ

ประวัติการทำางานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :
2544 – 2554  ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จำากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
โดย กรรมการ / กรรมการบริหาร/ ผู้บริหารระดับสูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562
 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ 

ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และแจ้งต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบ www.sec.or.th รวมถึงส่งข้อมูลตามแบบรายงาน 

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) หากมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งให้แก่เลขานุการบริษัทเพ่ือรวบรวมทำาสรุป และนำาเสนอแจ้งท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการของบริษัทฯ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ลำาดับ รายชื่อ หุ้นสามัญ(หุ้น) หมายเหตุ

ณ 31 ธ.ค. 
2562

ณ 31 ธ.ค. 
2561

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี (หุ้น)

1 นายตัน ภาสกรนที 360,639,600 360,639,600 - ประธานกรรมการบริษัท

2 นางอิง ภาสกรนที 60,000,000 60,000,000 - กรรมการบริษัท

3 นายธิติ  จิรนนท์กาล 35,000,000 35,000,000 กรรมการบริษัท

4 นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ 7,277,400 7,277,400 กรรมการบริษัท

5 นายธนพันธุ์ คงนันทะ 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

ลำาดับ รายชื่อ หุ้นสามัญ(หุ้น) หมายเหตุ

ณ 31 ธ.ค. 
2562

ณ 31 ธ.ค. 
2561

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 - กรรมการบริหาร/ EVP

6 นายอภิชาติ  สุขจิรวัฒน์ 1,370,200 1,370,200 -
กรรมการบริหาร / EVP/

CFO

7 นายปรีชา  อัจฉรานนท์ 500,000 500,000 - กรรมการบริหาร

รายงานการถือหลักทรัพย์กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
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ประวัติความเป็นมา
 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ 

บริษัท ไม่ตัน จำากัด ก่อตั้งเมื่อ  วันที่ 3 กันยายน 2553 ด้วยทุน

จดทะเบียน500 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้จำาหน่าย

เครื่องดื่มฟังก์ชันนัล ภายใต้ชื่อทางการค้า อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์  

ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2554 และ วางจำาหน่ายเครื่องดื่มชาเขียว

พร้อมด่ืมคร้ังแรก ภายใต้ชือ่ทางการค้า อชิิตนั กรนีที   ตัง้แต่เดอืน

พฤษภาคมปี 2554 เครื่องด่ืมนำ้าสมุนไพร จับเล้ียง ภายใต้ชื่อ

ทางการค้า เยน็เยน็ โดยอชิตินั ในเดอืนกมุภาพนัธ์ ปี 2556 ปัจจบัุน

บริษัทฯมีกำาลังการผลิต 7 สายการผลิตขวดแบบบรรจุเย็น และ 2 

สายการผลติกล่อง ทีส่วนอตุสาหกรรมโรจนะจ.พระนครศรอียธุยา 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน  1,300 ล้านบาท และมีทุนชำาระแล้ว                       

1,300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,300 ล้านหุ้น  มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและ

จำาหน่ายเครื่องด่ืมชาเขียวพร้อมดื่ม “อิชิตัน กรีนที” “ชิซึโอกะ  

กรนีที” เครือ่งดืม่สมนุไพร “เยน็เยน็ โดยอชิตินั”  เครือ่งดืม่ชาเขียว

ผสมวุน้มะพรา้ว  “อชิตินั ชวิชวิ” เคร่ืองดืม่สมนุไพรผสมวุน้มะพรา้ว 

“เยน็เยน็ ฟนั”เครือ่งด่ืมน้ำาผลไม้ไมอ่ดัลมและเยลล่ี “ไบเล่” และเครือ่ง

ดื่มชูกำาลังรูปแบบใหม่ “T247” ภายใต้บรรจุภัณฑ์  ที่ทันสมัย ผลิต

โดยเทคโนโลยกีารผลติ “บรรจุเยน็แบบปลอดเชือ้” ทีค่งคณุคา่สาร

อาหารตามธรรมชาตขิองเครือ่งดืม่ไดด้กีวา่ระบบเดมิถงึ 5 เทา่ เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลาสติกถึง 36% เมื่อเทียบ

กับการผลิตด้วยเทคโนโลยีบรรจุร้อน ลดภาระการย่อยสลายของ

ธรรมชาติซึ่งบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อ

เนือ่งให้ได้มาตรฐานการผลติและความไดเ้ปรยีบทางดา้นตน้ทุนการ

ผลิตสูงสุด

สำาหรับกลยุทธ์หลักทางการตลาดของ
องค์กร มี 4 แนวทางคือ
 • องค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

  บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

พรอ้มมุ่งเน้นการสง่มอบเครือ่งดืม่ทีม่คีณุภาพสงูและดีตอ่สขุภาพ

ไปยงักลุม่ผูบ้รโิภคในประเทศทกุกลุ่ม ไมว่่าจะเปน็กลุ่มลูกคา้เดิม หรอื

กลุ่มคนรุ่นใหม่  รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศด้วยซึ่ง

เมื่อผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับก็จะส่งผลให้ผล

ประกอบการของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะกลุ่ม

ประเทศในแถบเอเชีย 

 • การส่งเสริมคุณค่าของแบรนด์  

 บริษัทฯ มีจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจน โดดเด่น แข็งแรง เช่น 

“อิชิตัน กรีนที”  มีจุดยืนคือ ชาที่ใส่ใจคุณเป็นที่ 1 เป็นผู้เชี่ยวชาญ           

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ในการผลิตชาพร้อมดื่ม หรือ “เย็น เย็น โดยอิชิตัน”  มีจุดยืน เรื่อง

สู้ร้อน สู้เผ็ด   โดยถ่ายทอดเพื่อแสดงตัวตนผ่านนวัตกรรมในตัว

สินค้าที่จะออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในปี2562 พร้อมทั้ง การ

สือ่สารผา่นกิจกรรมทางการตลาดให้เขา้ถงึผู้บรโิภคกลุม่เปา้หมาย 

 • มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

   ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะให้ความสำาคัญกับการ 

ส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจเริ่มจากการ

คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตลอดจนกรรมวิธี ในการผลิตท่ี

พิถีพิถันและบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัย โดยมากทุกผลิตภัณฑ์

จะมีการพัฒนาคิดค้นปรับลดปริมาณความหวานให้อยู่ในระดับท่ี

ผ่านมาตรฐานให้ได้รับ “โลโก้ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” จากกระทรวง

สาธารณะสุขแต่ยังคงรสชาติที่เป็นธรรมชาติ  เป็นเอกลักษณ์ และ  

เป็นนวัตกรรม ของ “อิชิตัน”  พร้อมทั้งแสดงส่วนประกอบใน 

เครื่องดื่มและคุณค่าทางอาหารที่ชัดเจนบนฉลากบรรจุภัณฑ์ 

  • สร้างประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภค 

    ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผน ที่จะจัดเก็บ และพัฒนาระบบฐาน

ข้อมูลของผู้บริโภคเป็นรายบุคคลเพื่อให้รู้ลึกถึงความต้องการ

พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อที่จะได้จัดสรรโปรแกรมทางการตลาด

ที่เหมาะสมและโดนใจผู้บริโภค และลูกค้าแต่ละกลุ่มอันจะก่อให้เกิด

ประสบการณ์ร่วมกับทุกแบรนด์ของบริษัทฯ และ ความจดจำาของ

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์ 

ของบริษัทฯและผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กำาลงัการผลติรวมของบรษิทัฯ เปน็
ดังนี้
 • กำาลงัสายการผลติขวดรวม  7 สายการผลติ หรอืคดิเปน็ 

1,500 ล้านขวด/ปี (หรือเทียบเท่า 630 ล้านลิตร/ปี)

 • กำาลงัสายการผลติกลอ่งยเูอชทรีวม 2 สายการผลติ หรอื

คิดเป็น 200 ล้านกล่อง/ปี (หรือเทียบเท่า 60 ล้านลิตร/ปี) 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
 บริษัทย่อย
 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้จดทะเบียนจัดต้ัง

บรษิทัยอ่ย ชือ่ “ บรษิทั อชิตินั เพาเวอร ์จำากดั ” ดว้ยทนุจดทะเบยีน 

1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนิน

ธรุกจิจำาหนา่ยสนิคา้ ประเภทเครือ่งดืม่ทกุชนดิทัง้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศโดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9

 บริษัทร่วม  
 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 บริษัทได้เข้าทำาสัญญาร่วม

ลงทุนกับบริษัท พีที อาทรี่ แปซิฟิค (“AP”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้ง

ขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน 

อินโดนีเซีย (“PTI”) ซึ่งเป็นการร่วมค้าที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศ

อินโดนีเซีย และมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำาหน่ายเคร่ืองดื่ม 
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พร้อมด่ืม แบรนด์ “อิชิตัน” ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทและ AP เข้า

ลงทุนในการร่วมค้าในอัตราส่วนที่เท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของ

หุ้นท่ีออกและจำาหน่ายได้ทั้งหมดของการร่วมค้า) ซึ่งคิดเป็นมูลค่า

เงินลงทุนในส่วนของบริษัทรวม 200,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย 

(หรอืประมาณ 575 ล้านบาท) บริษัทไดจ่้ายชำาระเงินทนุจดัตัง้บรษิทั

งวดแรกในอัตราร้อยละ 50 ของทุนที่เรียกชำาระแล้วเป็นจำานวนเงิน 

50,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 135.6 ล้านบาท) และ

การร่วมค้าดังกล่าวจัดตั้งเสร็จเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 

 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 บริษัทได้รับจดหมายจากการ

ร่วมค้าเรียกให้ชำาระเงินทุนจัดตั้งบริษัทเพิ่มอีกเป็นจำานวนเงิน 

40,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 115.6 ล้านบาท) โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปซ้ือที่ดินและเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทได้

จ่ายชำาระเงินทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559  และการ

รว่มค้าได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุกบั Indonesia Investment Coordinat-

ing Board แล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

 เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2560 บรษิทัไดร้บัจดหมายจากการ

ร่วมค้าเรียกให้ชำาระเงินทุนจัดตั้งบริษัทเพิ่มอีกเป็นจำานวนเงิน 

45,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 121.1 ล้านบาท) โดย

มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือเปน็เงนิทนุหมนุเวยีน บรษิทัไดจ้า่ยชำาระเงนิทนุดงั

กลา่วแลว้เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2560  และการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบยีน

เพิ่มทุนกับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้วเมื่อ                          

วันที่ 22 สิงหาคม 2560

 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 บริษัทได้รับจดหมายจากการ

ร่วมค้าเรียกให้ชำาระเงินทุนจัดตั้งบริษัทเพิ่มอีกเป็นจำานวนเงิน 

60,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 158.7 ล้านบาท) โดย

มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือเปน็เงนิทนุหมนุเวยีน บรษิทัไดจ้า่ยชำาระเงนิทนุดงั

กลา่วแลว้เมือ่วนัที ่17 มกราคม 2561  และการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียน

เพิ่มทุนกับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้วเมื่อ                       

วันที่ 24 มกราคม 2561

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 บริษัทได้รับจดหมายจากการ

ร่วมค้าเรียกให้ชำาระเงินทุนจัดตั้งบริษัทเพิ่มอีกเป็นจำานวนเงิน 

45,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือเทียบเท่า 104.4 ล้านบาท) โดย

มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือเปน็เงนิทนุหมนุเวยีน บรษิทัไดจ้า่ยชำาระเงนิทนุดงั

กลา่วแลว้เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2562  และการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียน

เพิ่มทุนกับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้ว                     

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำากัด
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

(บริษัทย่อย)

บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย
ทุนจดทะเบียน 400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย

(บริษัทร่วม)

99.9% 50%

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (ICHI)
ทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท

ทุนชำาระแล้ว 1,300 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท
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ความเป็นมาของกลุ่มบริษัทฯ

เดือน / ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

ปี 2553

กันยายน
• ก่อตั้งบริษัท ไม่ตัน จำากัด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น   

   สามัญจำานวน 5.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น

พฤศจิกายน
• เข้าทำาสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินต้ังอยู่ท่ี สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ. พระนครศรีอยุธยา  พ้ืนท่ีรวม 75-3-80 ไร่  

  เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงาน

• ยื่นขอบัตรส่งเสริมการลงทุน และดำาเนินขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ

ปี 2554
มีนาคม • ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 2/2554 มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 600.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น  

   สามัญจำานวน 6.0 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 100 บาท/หุ้น โดยเป็นการเพ่ิมทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

เมษายน • ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1496(2)/2554 

กันยายน • โรงงานเริ่มทดสอบกระบวนการผลิตครั้งแรกด้วยกำาลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด                                   

   และ 1 สายการผลิตกล่อง

ตุลาคม • เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากมหาอุทกภัยรวม 1,180.6 ล้านบาท ในขณะที ่

   มีรายได้ที่รับรู้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยส่วนแรก จำานวน 600.0 ล้านบาท ทำาให้ บริษัทฯมีผล

  ขาดทุนสุทธิจากมหาอุทกภัยท่ีรับรู้ในปี 2554 จำานวน 580.6 ล้าบาทในปีถัดไป บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชย 

  ท้ังหมดจากบริษัทประกันภัย ทำาให้ต้องรับรู้เป็นรายได้ส่วนท่ีเหลือในปี 2555 เพ่ิมอีกจำานวน 518.8 ล้านบาท 

   (สุทธิจากรายการขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายอาคารและอุปกรณ์ในปี 2555 จำานวน 50.5 ล้านบาท)

พฤศจิกายน • เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด

ปี 2555
มีนาคม-เมษายน • โรงงานเริ่มดำาเนินการผลิตด้วยกำาลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด (มี.ค.) และ 1 สายการผลิตกล่อง  

   (เม.ย.)

กรกฎาคม • เพิ่มกำาลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตกล่อง รวมเป็น 2 สายการผลิตกล่อง

กันยายน • เพิ่มกำาลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 2 สายการผลิตขวด

• ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 4/2555 มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 1,000.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้น 

  สามัญจำานวน 10.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
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ปี 2556
มกราคม • จำาหน่ายธุรกิจอาหาร

มีนาคม • เพิ่มกำาลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 3 สายการผลิตขวด

กรกฎาคม • ที ่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครั ้งที ่ 2/2556 มีมติอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด  

   และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการ 

   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้  

   1 บาท/หุ้น

กันยายน • ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 5175(2)/2556 ตามมาตรการ 

   ส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ตามบัตรส่งเสริม (เดิม ) เลขที่ 1496(2)/2554

ปี 2557
เมษายน • บริษัทฯ ได้ทำาการเข้าจดทะเบียนและทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• เพิ่มกำาลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 4 สายการผลิตขวด

พฤษภาคม • ซื้อสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า “ไบเล่” (หรือ Bireley’s) พร้อมสูตรการผลิตจากบริษัท ซันนี่ เฮิร์บ  

   อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ

สิงหาคม • เข้าร่วมทุนในกิจการร่วมค้าในประเทศอินโดนีเซีย(Joint Venture)

ปี 2558
มกราคม • เพิ่มกำาลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 5 สายการผลิตขวด

เมษายน • เพิ่มกำาลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 6 สายการผลิตขวด

ตุลาคม • เปิดตัวเคร่ืองด่ืมชาพร้อมด่ืม ท่ีประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซียโดยวางจำาหน่าย   

  เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม 2 รสชาติ คือ รสน้ำาผึ้งผสมมะนาว และ รสลิ้นจี่ 

ปี 2560
กุมภาพันธ์ • เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ” บริษัท  อิชิตัน เพาเวอร์จำากัด”  

   ด้วยทุนจดทะเบียน  1.0 ล้านบาท (ชำาระเต็มจำานวน)โดย บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  ถือหุ้นใน   

               สดัสว่นรอ้ยละ100 โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ดำาเนนิธรุกจิจำาหนา่ยสนิคา้ประเภทเคร่ืองดืม่ทกุชนดิท้ังภายใน 

   ประเทศและต่างประเทศ

พฤษภาคม • บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำากัด (บริษัทย่อย) เปิดตัวเครื่องดื่มชูกำาลัง “ T247”  ขนาด 280 มล. 

   (1) สูตรโสมและน้ำาผึ้ง  (2) สูตรคอลลาเจนและซิงค์

กรกฎาคม • “ โครงการ ICHITAN EXPERIENCE ACADEMY”   อิชิตัน กรุ๊ป เปิดประสบการณ์ความรู้แก่นักศึกษา 

   ระดับชั้นปีที่ 3-4 ทั่วประเทศที่สนใจเข้าสู่วิชาชีพอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยอบรมฟรีตลอดหลักสูตร

ธันวาคม • เริ่มเดินสายการผลิตเครื่องที่ 7

ปี 2561
เมษายน • เปิดตัวชาเขียวพร้อมดื่มตรา “ชิซึโอกะ” 2 รสชาติ คือ ต้นตำารับ (ไม่มีน้ำาตาล) และหวานน้อย  

   (Mildly Sweet) มีจุดเด่นที่การใช้ใบชานำาเข้าจากเมืองชิซึโอกะ 100% คัดเลือกเฉพาะใบชาต้นฤดูกาล 

   (First Flush & Second Flush) พัฒนาสูตรโดยมิสเตอร์ซาโตรุ ฟูจิโมโต ทีมาสเตอร์คนสำาคัญของเมือง 

   และเป็นเครื่องดื่มชนิดแรกและชนิดเดียวที่ได้รับตราสัญลักษณ์ประจำาเมือง (Fujipi) และการรับรองเป็น 

   พันธมิตรอย่างเป็นทางการจากสมาคมเพ่ือการส่งออกชา จ.ชิซึโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น มีขนาดบรรจุ 440 มล. 

ตุลาคม • เปิดตัวเครื่องดื่ม “อิชิตัน แฮปปี้” ชาเขียวรสผลไม้ผลิตจากชาเขียวคุณภาพดีที่ให้ทั้งความสดชื่นและ 

   มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ รสน้ำาผลไม้ 3 รสชาติ ท่ี ได้แก่ ชาเขียวผสมน้ำาทับทิมซ่ึงมีสารต้านอนุมูลอิสระ 

  สูง ชาเขียวผสมน้ำาส้มคาลาแมนซี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินซี และรสทรอปิคอล พันช์ที่อุดมด้วยวิตามินซ ี

   จากผลไม้หลากชนิดที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพมี ขนาดบรรจุ 420 มล.
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ปี 2562
    มกราคม • เปิดตัวเครื่องดื่มสมุนไพร ผสมวุ้นมะพร้าว “เย็น เย็น ฟัน”  

    เมษายน • ก้าวเข้าสู่โลก E-Sport ผ่านการทำาแคมเปญการตลาด ร่วมกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) 

   ผ่านเกมส์ออนไลน์ Free Fire 

   กรกฎาคม • ย้ายสำานักงานใหญ่ จากช้ัน 28 อาคารชาญอิสสระ2 กรุงเทพฯ ไปยัง ช้ัน 42-44  อาคารทีวัน กรุงเทพฯ

   ตุลาคม • บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) หรือชื่อย่อหลักทรัพย์ “ ICHI ”ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจาก 

   คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

   พฤศจิกายน • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่ึงในบริษัทท่ีมีช่ืออยู่ใน “หุ้นย่ังยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)    

  ประจำาปี 2562 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 10,000    

   ล้านบาท ในงาน “SET Awards 2019”  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ

   ธันวาคม • ได้รับมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำาปี 2562 ประเภท  Sustainability Disclosure 

   Acknowledgement (รางวัลกิตติกรรมประกาศ) จาก สถาบันไทยพัฒน์

 1. เครือ่งดืม่ชาเขยีวพร้อมดืม่ อชิตินั กรนีท ีเป็นเครือ่งดืม่ 

  ชาเขียวที่มุ ่งเน้นในคุณภาพของวัตถุดิบ มีท้ังหมด  

  7 รสชาติ ได้แก่ (1) รสต้นตำารับผสมดอกชา (2) รส 

  นำ้าผึ้งผสมมะนาว  (3) รสจมูกข้าวญี่ปุ่น  (4) รสทับทิม  

  (5) รสเบอร์รี่เบอร์รี่   (6) รสลิ้นจี่ (7) รสแอปเปิ้ลฟูจิ

 2.  เครื่องดื่มสมุนไพร ภายใต้ชื่อการค้า เย็นเย็น โดยอิชิตัน 

  มีทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่ (1) ชาเขียวสมุนไพรผสม 

  นำ้าจับเลี้ยง (2) เก๊กฮวยผสมนำ้าผึ้ง และ (3) เย็นเย็นโกลด์

 3. เครื่องดื่มนำ้าผลไม้ และ เยลล่ี ภายใต้ชื่อการค้า ไบเล่  

  มีทั้งหมด 2 รสชาติ ได้แก่ (1) นำ้าส้ม (2) นำ้าองุ่นแดง  

 4.  เครื่องดื่มชาเขียววุ้นมะพร้าว พร้อมดื่ม อิชิตัน ชิวชิว  

  เป็นเคร่ืองดื่มชาเขียวที่มุ่งเน้นความอร่อยและเคี้ยวสนุก 

  มีทั้งหมด 2 รสชาติ ได้แก่ (1)  องุ่น  (2) ไลม์ ฮันนี่

 5. เครือ่งดืม่สมนุไพรผสมวุน้มะพร้าว เยน็ เยน็ ฟัน มทีัง้หมด  

  2 รสชาติ (1) นำ้าจับเลี้ยง (2) นำ้าเก๊กฮวยผสมนำ้าผึ้ง

 6. เคร่ืองดื่มชาดำาพร้อมดื่มมีทั้งหมด 2 รสชาติ ได้แก่  

  (1)รสเลมอน  (2)รสสตอร์เบอร์รี่

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีท้ังหมด 8 สายผลิตภัณฑ์ อยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบขวด กล่องยูเอชที และถุงเยลล่ี

 7. เครื่องดื่มชูกำาลัง “T247” 2 รสชาติ  ได้แก่ (1) สูตรโสม 

  และนำ้าผึ้ง (2) สูตรคอลลาเจนและซิงค์

 8. เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม ชิซึ โอกะ กรีนที เป ็น 

  ผลิตภัณฑ์แรกในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนโดย 

  สมาคมผู้ส่งออกชา จังหวัดชิซึโอกะ ประเทศญ่ีปุ ่น  

  อย่างเป็นทางการ มีทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่ (1) สูตร 

  ไม่มีนำ้าตาล (2) สูตรหวานน้อย (3) ชาคั่ว ไม่มีนำ้าตาล

 บริษัทฯ ได้จำาหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนผู้จัดจำาหน่าย 3 ราย ได้แก่ 

(1) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำากัด (DKSH) (2) บริษัท บุญรอด

เอเชีย จำากัด และ (3) บริษัท ไอแอมกรีนที จำากัด (IGT) ซ่ึงมีบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกัน และเพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกค้าของช่องทางการจัด

จำาหน่ายร้านค้าแบบด้ังเดิม (Traditional Trade) ท่ีเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ี 

ไม่ทับซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายของ DKSH และบุญรอดเอเชีย บริษัท ไอแอม 

กรีนที จำากัด (IGT) มี คุณธัญธิตา ภาสกรนที (พ่ีสาวของคุณตัน ภาสกร

นที)เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 75% (อีก 25% ถือหุ้นโดย

กลุ่มตระกูลไตรพฤกษ์ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และผู้บริหาร

ของบรษิทัฯ) โดยมจีดุประสงคเ์พือ่จดัจำาหนา่ยเครือ่งดืม่ของอชิตินั

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

ขวด
410-420 

ml

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
      

เครื่องดื่มชาดำาพร้อมดื่ม    
เครื่องดื่มสมุนไพร             

เคร่ืองด่ืมสมุนไพรวุ้นมะพร้าว    
เครื่องดื่มน้ำาผลไม้    

เยลลี่ผลไม้   
เครื่องดื่มชูกำาลัง    
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โครงสร้างรายได้สำาหรับปี 2560 ถึงปี 2562  สรุปได้ดังนี้    

โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลัก

*ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen ข้อมูลเดือน มกราคม 2563

โครงสร้างรายได้
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขายสุทธิ 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

ส่วนแบ่งตลาด* 31.4 % 29.8 % 32.8 %

จำานวนรสชาติ 21 รสชาติ 23 รสชาติ 21 รสชาติ

โครงสร้างรายได้
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม 5,264.5 98.7 5,052.2 97.1 5,490.4 96.0

กลุ่มเครื่องดื่มน้ำาผลไม้ 69.7 1.3 151.8 2.9 228.6 4.0

รวม 5,334.2 100.0 5,204.0 100.0 5,719.0 100.0

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายเครื่องดื่มชา

พร้อมด่ืม โดยคิดเป็นสัดส่วนโดยเฉล่ียร้อยละ 98.7 ของรายได้รวม                                  

สำาหรับปี 2562 ส่วนอื่นอีกร้อยละ 1.3 (เป็นเครื่องดื่มน้ำาผลไม้ไม่

อัดลมร้อยละ 0.6 และเครื่องด่ืมชูกำาลังร้อยละ 0.5) ข้อมูลภาวะ

อุตสาหกรรมจึงเน้นข้อมูลตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มเป็นหลัก 

 ในปี 2562 ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม (Ready to Drink 

Tea) มมีลูค่ารวม 12,123 ลา้นบาท ปรบัตัวเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.9  ทัง้นี ้

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

ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen

อิชิตัน 
ร้อยละ 
22.8

เย็น เย็น 
ร้อยละ 

8.9

คู่แข่งหลัก 
ร้อยละ 
45.4 อื่นๆ 

ร้อยละ 
22.9
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แนวโน้มการลงทุนและการขยายตลาด
 แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มของผู้บริโภคนั้น ในปัจจุบันมี

ผลติภณัฑ์ให้ผูบ้ริโภคเลือกหลากหลายมากขึน้ เช่น เครือ่งดืม่ผสม            

วุ้นมะพร้าวและท่ีเห็นเด่นชัดคือ เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ที่เน้นเรื่อง

ไม่มีนำ้าตาล นำ้าตาลน้อย หรือการให้ความหวานจากธรรมชาติ 

เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันเน้นการดูแลใส่ใจสุขภาพ จึงทำาให้

ผลติภัณฑ์เครือ่งด่ืมเพือ่สขุภาพทีเ่น้นเรือ่งดงักล่าว เริม่ได้รบัความ

สนใจ แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มสุขภาพ ที่เน้นเรื่องนำ้าตาลน้อย 

ไม่มีนำ้าตาล หรือให้ความหวานจากธรรมชาติ นั้นจะเป็นโอกาส

ทางการตลาดของบริษัทฯ ทำาให้แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ของ อิชิตัน กรุ๊ป ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงใน

อตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ทีม่คีวามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า

เป็นอย่างดี ได้มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบ

สนองความต้องการของผูบ้รโิภคที่ใส่ใจสขุภาพมากเป็นพเิศษตลาด

ชาพร้อมด่ืมก็ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต และสินค้า

กลุ่มใหม่ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค เช่น ชาเขียวผสม

วุ้นมะพร้าว ชาเขียวเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

 จำาหน่ายในประเทศทั้ง ช่องทาง  MT (Modern Trade) และ               

TT (Traditional Trade) ผ่านคู่ค้าผู้จัดจำาหน่ายหลักทั้ง 3 ราย โดย

มีการตั้งเป้าหมายการเติบโตร่วมกัน กำาหนดแนวทาง และพัฒนา

โปรแกรมการสง่เสรมิการขายเฉพาะในแตล่ะชอ่งทาง แตล่ะหา้ง เพือ่

ให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน สำาหรับตลาดต่างประเทศ  

บริษัทฯได้มีการจับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในประเทศที่เข้าไปทำา

ตลาดเพื่อให้ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมีการ

ร่วมพัฒนาสินค้า และกิจกรรมการตลาดที่โดนใจ ตรงตามความ

ต้องการของผู้บริโภค ยอดขายส่วนการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน

ยอดขายของบรษิทัฯป ี2562 อยูท่ีร่อ้ยละ 27.7  (ป ี2561 : สัดส่วน

ร้อยละ 32.5) 

นโยบาย และลักษณะการตลาด
 1.กลยุทธ์การแข่งขัน
 ในปี 2562 เป็นปีที่ตลาดชาพร้อมดื่มเริ่มฟื้นตัว ท่ามกลาง

การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะ 

อชิตัินที ่ให้ความสำาคัญในการออกสนิค้าและทำาแคมเปญการตลาด

ที่ตอบสนองลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนซึ่งบริษัทฯ 

คาดการณ์ว่าตลาดชาพร้อมด่ืมจะยังคงมีศักยภาพการเติบโตในปีต่อไป

 1) กลยุทธ์บริหารแบรนด์ให้แข็งแกร่ง
 เนือ่งจากผลติภณัฑเ์ครือ่งด่ืมชาเขียวพรอ้มดืม่ทีม่ีในตลาด

ปัจจุบันมีความแตกต่างด้านรูปลักษณ์และรสชาติค่อนข้างน้อย  

ดังน้ัน การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่น การสร้างแบรนด์ให้มี

ความแข็งแกรง่ จงึเป็นปัจจยัสำาคญัทีจ่ะชว่ยสรา้งความแตกตา่งและ

เอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้าง

และรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ โดยบริษัทฯมี ความประสงค์จะสร้างตรา 

สินค้า “อิชิตัน” ให้สะท้อนจุดยืนถึง การเป็นผู้นำา ผู้เชี่ยวชาญใน

ผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่ม และได้จัดทำาแผนการสื่อสารต่อตลาด โดย

ใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบ 360 องศา ถึงกลุ่มผู้บริโภค

 2) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
 เพือ่เป็นการตอกยำา้จดุยนืของแบรนด์สนิค้าคณุภาพ บรษิทัฯ 

จึงได้ควบคุมคุณภาพสินค้าทุกห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ กระบวนการผลิต

ที่มีความพิถีพิถัน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เครื่องดื่มคง

คุณค่าความเป็นธรรมชาติและคุณภาพดีเมื่อผู ้บริโภคเปิดดื่ม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ตรงในอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ทีม่คีวามเข้าใจถงึความ

ต้องการของลกูค้าเป็นอย่างด ีซึง่จะทำาหน้าทีใ่นการคดิค้นสตูรใหม่ๆ 

ที่เหมาะกับความชื่นชอบของคนไทยและหลายประเทศในเอเชีย  

โดยเฉพาะผูบ้ริโภคทีเ่น้นการดแูลสขุภาพ  บรษิทัฯจงึผลติสนิค้าเพือ่

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เช่น เคร่ือง

ดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม ชิซึโอกะ กรีนที เป็นผลิตภัณฑ์แรกใน

ประเทศไทยทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุโดยสมาคมผูส่้งออกชาจงัหวดัชซิโึอกะ 

ประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ ใส่ใจถึงรายละเอียด

ของรูปลักษณ์และขนาดบรรจุภัณฑ์ โดยองค์ประกอบของบรรจุ

ภณัฑ์จะต้องทำาจากวัสดุที่ปลอดภัย และสามารถสร้างความจดจำา

ในผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีและสะดวกต่อการบริโภค ในขณะที ่

รปูลกัษณ์ของฉลากได้รบัการออกแบบให้มคีวามทนัสมยั ในปี 2562 

บริษัทฯ มีนโยบาย เรื่องการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคอย่างโปร่งใส โดย

มีการบอกถึงคุณค่าทางโภชนาการและแคลลอรี่อย่างชัดเจน 

บนฉลากบรรจุภัณฑ์ เพื่อการตัดสินใจซื้อที่ง่ายมากขึ้น

 3) การบริหารสินค้าคงคลัง และต้นทุนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ
 เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตคือต้นทุนคงที่ ได้แก่  

ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ค่าเช่าท่ีดิน ซ่ึงต้นทุนการผลิต

ต่อหน่วยจะลดลงเมื่อบริษัทฯ  มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงได้นำาระบบการผลิตประเภทปลอดเชื้อชนิดบรรจุเย็น 

(Cold Aseptic Filling System) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งเป็น

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้โดย  

(1) การใช้วัสดุที่เบากว่า (2) ระยะเวลาการผลิตที่ต่อเนื่องยาว 120 

ชั่วโมงต่อการทำาความสะอาด 1 ครั้ง ทำาให้การผลติมีประสิทธิภาพ

เนือ่งจากไมเ่สยีเวลา ในการลา้งเครือ่งจกัร (3) ระบบเครือ่งจกัรเปน็

ระบบอัตโนมัติทั้งหมด ทำาให้ประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน และได้ 

ติดตั้งระบบ Automated Storage & Retrievable System ช่วย 

ในการบริหารคลังสินค้า ซึ่งสามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านแรงงาน ทั้งหมดนี้จะสนับสนุน

ให้การบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ให้  

มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
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 4) กลยุทธ์การบริหารช่องทางจัดจำาหน่าย และ 
การกระจายสินค้า
 เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ กระจายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้

อย่างรวดเร็วและไมเ่กดิภาวะสนิคา้ขาดตลาด บริษทัฯ ไดค้วบคมุและ

ติดตามสินค้าตั้งแต่การเคลื่อนย้ายสินค้าพร้อมขายออกจากฐาน

การผลิต และส่งต่อให้ผู้จัดจำาหน่ายตลอดจนการกระจายสินค้า 

ให้ร้านค้าปลีก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมงานทำาหน้าที่ติดตาม 

ผลการขายและระยะเวลาการหมุนของสินค้าในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือ 

คาดการณ์ปริมาณ การขายและปริมาณการเก็บสินค้าที่เหมาะสม 

ในอนาคต รวมถึงกำาหนดแผนการขายและการตลาดที่เหมาะสมกับ

กลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ 

 5) กลยุทธ์การตลาดและการขาย
 การพยากรณ์ความต้องการบริโภค : บริษัทฯ คาดการณ์

ปริมาณความต้องการบริโภคเคร่ืองด่ืมตามข้อมูลและสถิติ ในอดีต  

โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความต้องการซ้ือในแต่ละช่วง

เวลา อาทิเช่น ฤดูกาล เทศกาล สภาพการแข่งขัน และภาวะทาง

เศรษฐกิจในขณะน้ันๆ โดยท่ีผ่านมาบริษัทฯ พยายามควบคุมระดับ

ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ความต้องการบริโภคไว้ให้ 

ไม่เกิน 10% โดยการพยากรณ์ความต้องการบริโภคท่ีใกล้เคียงความ

เป็นจริง

 การวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย : เนื่องจาก

ปจัจบุนัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีป่รบัเปล่ียนไปตามความกา้วหนา้ของ

เทคโนโลยี ทำาให้การสื่อสารและทำาแคมเปญกับผู้บริโภค ต้องแตก

ออกเป็นแคมเปญย่อยๆ ที่ตอบความต้องการของผู้บริโภค                

แต่ละกลุ่ม ผ่านช่องทางที่ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มใช้

 การกำาหนดราคาและส่วนลดการค้า : เนื่องจากเครื่องดื่ม

พร้อมดื่มเป็นสินค้าที่มีความผันผวนตามฤดูกาล บริษัทฯ จึงต้อง

มีการปรับเปลี่ยนและทบทวนนโยบายการให้ส่วนลดการค้า 

ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาดอย่างสม่ำาเสมอ

และต่อเนื่อง ในขณะที่การกำาหนดราคาขายไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้

มากนัก เนื่องจากสภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ค่อนข้างรุนแรง

 6) กลยุทธด้์านความย่ังยืน ด้วยการดำาเนินธรุกจิอย่างมี
ธรรมาภิบาล 
 บริษัทฯให้ความสำาคัญกับการเป็นองค์กรคุณภาพ ในการสร้าง

ความเช่ือม่ันและความม่ันใจให้กับ สังคม ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ด้วยการดำาเนินธุรกิจท่ีเน้นการพัฒนาอย่างย่ังยืนในทุกกระบวนการระบบ

ห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) จนถึงระดับกระบวนการห่วงโซ่คุณค่า 

(Value Chain) ให้ครอบคลุม ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ภายใต้หลักธรรมาภิบาลท่ีดี และส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

พร้อมปลูกจิตสำานึกให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  ทำางานด้วย 

ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และ จริยธรรม 

 7) สร้างประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภค 

 บรษิทัฯ มแีนวทางและนโยบาย ในการจดัเก็บ และพัฒนาระบบ

ฐานข้อมลูของผูบ้รโิภคเปน็รายบคุคลเพือ่ใหรู้ล้กึถงึ ความต้องการ

พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อที่จะได้นำามาวิเคราะห์จัดสรรโปรแกรม

ทางการตลาดทีเ่หมาะสมและโดนใจผูบ้รโิภค และลกูคา้แต่ละกลุม่ อนั

จะกอ่ให้เกดิประสบการณร์ว่มกบัทกุแบรนดข์องบรษิทัฯ และ ความ

จดจำาของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะสร้างความผูกพันระหว่าง

แบรนด์ของบริษัทฯและผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน

 2.  ลูกค้าเป้าหมาย
 กลุ่มเป้าหมายหลักของ อิชิตัน กรุ๊ป เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัย

ทำางาน ที่มีความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา ดงัน้ัน บรษิทั ฯ จงึมแีผนการออกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคในทกุกลุม่ ทัง้กลุม่ตลาดชา

พรอ้มดืม่และกลุม่ตลาดน้ำาผลไม ้และยงัไดด้งึจดุเดน่ในแต่ผลติภณัฑ์

ออกมาสื่อสารให้กับผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายในอนาคตบริษัทฯ ยังคง

ไมห่ยดุนิง่ โดยมแีผนในการขยายขอบเขตของสนิคา้ ใหมี้ความหลาก

หลายมากขึน้ใหเ้ขา้ถงึกบัทกุกลุม่เปา้หมายอยา่งตอ่เนือ่ง และยงัคง

พัฒนากลุ่มสินค้าใหม่ๆ เพ่ือนำาออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องโดย

เฉพาะสินค้ากลุ่มที่ดีต่อสุขภาพ รวมทั้งการสร้างตลาดในต่าง

ประเทศให้เติบโตมีศักยภาพอย่างยั่งยืน

3.ช่องทางการจำาหน่าย

บริษัทฯดำาเนินธุรกิจส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 72.3 ในประเทศไทย  โดยแสดงรายละเอียดรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

การจำาหน่าย
(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
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
        ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจำาหน่ายสินค้าผ่าน  
4 ช่องทางหลักๆ คือ 
 1. ตัวแทนผู้จัดจำาหน่ายสินค้าราย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำากัด เป็นผู้จัดจำาหน่ายรายหลักของบริษัทฯ คิดเป็น 63.9 % ของ

ยอดขายปี 2562 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern 

Trade) ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) โดย

บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาระยะยาวกับตัวแทนผู้จัดจำาหน่ายสินค้า และ

ติดตามสถิติจำานวนร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่ตัวแทนผู้จัดจำาหน่าย

สามารถเข้าถึง เพื่อบริหารความสามารถการกระจายสินค้าและ

บริหารส่วนลดการค้า

 2. ตวัแทนผูจ้ดัจำาหนา่ยสนิคา้ราย บรษิทั ไอแอมกรนีที จำากดั 

คิดเป็น 5.5% ของยอดขายปี 2562 มุ่งเน้นกลุ่มร้านค้าเครือข่าย 

ซาปัว๊ รา้นอาหาร รา้นคา้ปลีกดัง้เดมิ (Traditional Trade) รถเงนิสด 

และคู่ค้าที่ตัวแทนผู้จัดจำาหน่ายรายอื่นไม่ครอบคลุม

 3. ตัวแทนผู้จัดจำาหน่ายสินค้าราย บริษัท บุญรอดเอเชีย 

จำากัด คิดเป็น 2.9 % ของยอดขายปี 2562 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าร้าน

ค้าเครือข่ายยี่ปั๊ว ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) ร้านค้า

ที่อยู่ในเครือข่ายของ บริษัท บุญรอดเอเชีย จำากัด

 4. ส่งออกไปต่างประเทศคิดเป็น 27.7% ของยอดขาย

ปี 2562 เป็นต้นทั้งนี้ ผู้จัดจำาหน่ายในแต่ละรายมีอาณาเขตการ

จำาหน่ายสินค้าและร้านในเครือข่ายหลักที่ไม่ทับซ้อนกัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์ของอิชิตัน กรุ๊ป มาจากโรงงานอิชิตันและการว่า

จา้งผูผ้ลติจากภายนอก ซึง่อชิตินัจะวา่จา้งผู้ผลิตภายนอกเฉพาะใน

กรณีทีก่ำาลงัการผลติของโรงงานไมเ่พยีงพอตอ่ปรมิาณการขายท่ี

คาดการณ์ไว้ หรือกรณีผลิตสินค้าใหม่ท่ีบริษัท ฯ ต้องการทดลอง

ตลาด สำาหรับช่วงระยะเวลา  3 ปีที่ผ่านมา (2560 – 2562) สัดส่วน

การว่าจ้างผลิตภายนอก ในปี 2560  ปี 2561 และ  ปี 2562 อยู่

ที่ 7.6% 3.4% และ 0 % ตามลำาดับสำาหรับปี 2562 ไม่มีว่าจ้างการ

ผลิตจากภายนอก

    ในส่วนของการสรรหาวัตถุดิบหลักที่สำาคัญ ซึ่งได้แก่ ใบชา 

น้ำาตาลฟรุกโตส น้ำาตาลทราย และ น้ำา เพ่ือป้อนเข้าสู่โรงงาน บริษัทฯ 

มีมาตรการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนนำาเข้าสู่กระบวนการ

ผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูก การคัดเลือกวัตถุดิบ และการจัดเก็บ

วัตถุดิบ เพ่ือให้วัตถุดิบที่นำาไปใช้ ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานระดับสูง นอกจากนี้ สำาหรับการว่าจ้างผลิตสินค้า

นั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง Premix ไปให้ผู้รับจ้างผลิตเพื่อปกป้องสูตร 

การผลิต และมีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของ

วัตถุดิบที่ผู้ผลิตภายนอกใช้ โดยการระบุรายชื่อ Supplier ที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์คู่ค้าของอิชิตันเอง (Approved Vendor List) 

และชนิดของวัตถุดิบอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการส่งพนักงานของ 

อิชิตัน กรุ๊ป เข้าไปตรวจสอบรายเดือน เพื่อสอบทานการควบคุม

คุณภาพการผลิตของผู้ผลิตภายนอกอีกด้วย

 ใบชาออร์แกนิค : บริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตและกำาหนด

ปรมิาณการเพาะปลกูใบชาในแตล่ะปโีดยไดม้กีารทำาสญัญาโดยเฉลีย่

อายุ 1 ปี กับ ผู้จัดจำาหน่ายใบชา ซึ่งเป็นผู้รวบรวมใบชาจากชาวไร่

เพ่ือลดความเสี่ยงจากการมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังได้

ควบคุมคุณภาพของใบชาโดยมีทีมวิจัยพัฒนาร่วมทำาหน้าที่กำากับ

ขั้นตอนการเพาะปลูกที่ปลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมี หมักใบชา  

เก็บยอดใบชา อบใบชา เก็บรักษาก่อนส่ง รวมถึงการติดตามและ

ตรวจสอบถงึ กลิน่ รสชาต ิน้ำาหนกั สสีนั เพือ่ควบคมุคณุภาพของ

ใบชาให้ไดต้ามมาตรฐานคณุภาพระดบัสงูกอ่นนำาเขา้สูก่ระบวนการ

ผลิต ใบชาพร้อมรอผลิตจะถูกเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อ

รักษาคุณภาพของใบชาให้คงที่ ทั้งนี้ ใบชาเป็นวัตถุดิบที่ปลูกง่าย

ในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทยซึ่งมีอากาศอบอุ่น-เย็น 

และยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลน สำาหรับการจัดซื้อใบชา

นั้น บริษัทฯ ได้ทำาสัญญากับคู่ค้าจำานวน 2-3 รายเสมอ โดยใบชา 

ทีผ่ลิต/จัดหาโดยคูค่า้แต่ละรายเปน็วตัถดุบิทีส่ามารถใชท้ดแทนกัน

ได้ หากคู่ค้ารายใดไม่สามารถจัดส่งใบชาให้ได้ก็สามารถซื้อจากคู่

ค้ารายอื่นได้ เนื่องจากในการผลิตเครื่องดื่มชาแต่ละประเภท อาทิ 

เครื่องดื่มชาเขียวหรือชาดำา ซึ่งต้ังต้นจากใบชาประเภทเดียวกัน  

แต่ขึ้นอยู่กับการนำาใบชามาผ่านกระบวนการผลิต 

 น้ำาตาลฟรุกโตส และน้ำาตาลทราย : เป็นวัตถุดิบที่จัดหาได้

ง่ายในประเทศไทย และไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสำาคัญด้าน

คุณภาพใน กลุ่มผู้ผลิต ทั้งนี้ ราคาน้ำาตาลมีความผันผวนบ้างขึ้น

อยู่กับปริมาณผลผลิตในแต่ละปีและสอดคล้องกับราคาตลาดโลก 

อย่างไรก็ตาม ตามแนวทางเน้นสินค้าเพื่อสุขภาพ ในปี2562ทำาให้มี

แนวโน้มที่จะใช้ปริมาณน้ำาตาลลดลง

 น้ำา : จัดหาโดยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งผลิตตามคำา

แนะนำาขององค์การอนามัยโลกปี 2536 และนำามาผ่านกระบวนการ 

Reverse Osmosis เพื่อนำามาใช้ในการผลิต

 บรรจภัุณฑ์ : ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชท ีฝา กล่อง และ

ฉลาก บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่าง

ระมดัระวงั โดยพิจารณาถงึความน่าเชือ่ถอืของระบบการทำางานของ

ผูผ้ลติเป็นสำาคญั เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูผ้ลติบรรจภุณัฑ์จะสามารถส่งมอบ

สนิค้าได้ตรงตามคณุภาพและเวลาทีก่ำาหนดไว้ และมกีารสอบทานและ

ติดตามคณุสมบติัของผูผ้ลติบรรจภุณัฑ์อย่างสมำา่เสมอ 

 กา๊ซธรรมชาต ิ: บรษิทัฯ ได้ทำาสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ

กับบริษัทในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยสัญญามีผลบังคับใช้ถึง                                

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 และสามารถต่ออายุได้โดยแจ้งเป็นลาย

ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

 นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและเพื่อ

ให้ไดม้าซึง่ราคาทีส่มเหตผุล บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะเลอืกซือ้วตัถดุบิ

จากคูค่า้ผูผ้ลติรายใหญห่ลายราย อกีท้ังบรษัิทฯ ยงัมคีวามสมัพันธ์
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ท่ีดีกับผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบ และที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการสั่งซื้อ

วัตถุดิบจากผู้จัดจำาหน่ายรายใดเกินร้อยละ 30 ของยอดซื้อรวม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ในป ี2562 ไมพ่บผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งมนียัสำาคญั

บริษัทฯ คำานึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพของพนักงาน 

และบุคคลอื่นๆ ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน และให้ความ

สำาคญัในการพฒันาธรุกิจใหม้ัน่คงก้าวหนา้ควบคูกั่บความมุง่มัน่ที่

จะตอบแทนสงัคมและชมุชนอยา่งตอ่เนือ่งโดยยดึมัน่ตอ่การอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ตระหนักดี

ว่า จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มจากการ “ให้” และในความเป็นส่วน

หนึ่งของชุมชนหรือสังคมซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือ

สนบัสนนุกจิกรรมสาธารณประโยชนแ์ก่ชมุชน ตลอดจนการพัฒนา

สภาพแวดลอ้มของชมุชนและสังคมเพือ่ความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ด้วยการ

สร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ 

การทำาให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน การ

ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมคือการร่วมมือและมีส่วนร่วมระหว่าง 

บริษัทฯ กับชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงาน

หรือกิจกรรมของบริษัทฯ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง

ตลอดจนฟืน้ฟสูงัคมวฒันธรรม ธรรมชาต ิใหก้ลับมาอดุมสมบรูณ์

ท้ังท่ีเป็นชุมชนและสังคมท่ีตั้งอยู่ติดกันหรือใกล้เคียงบริษัทฯ หรือ

หน่วยงานของบริษัทฯ เสมือนเป็นชุมชนเดียวกัน รวมถึงชุมชนและ

สงัคมทีตั่ง้อยูห่า่งไกลออกไป(รายละเอยีดเพิม่เตมิใน “รายงานการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน”)

การวิจัย  พัฒนา และ นวัตกรรม
 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ควบคุมคุณภาพของสินค้าทุก 

ข้ันตอนต้ังแต่การคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบ

ระบบการทำางานของผู้ขาย การประเมินผู้ขาย และการตรวจสอบ

สินค้าก่อนการรับเข้ากระบวนการผลิต ในส่วนของกระบวนการ

ผลิตมีการตรวจสอบคุณภาพด้วยโดยใช้ Quality plan ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมืออ้างอิงมาตรฐานการสุ่มตัวอย่างตาม MIL-STD_105E และ

มีการตรวจคุณภาพสินค้าสำาเร็จรูป ทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ 

ประสาทสัมผัสตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ก่อนการปล่อยสินค้าออก

จากโรงงาน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพและ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยจัดทำาระบบการจัดการเชิงบูรณาการ

คุณภาพ-สุขลักษณะ-ความปลอดภัยอาหาร ได้แก่ การจัดทำาระบบ 

GMP, HACCP, ISO9001:2008, HALAL, ISO14001, ISO17025, 

ISO50001 และมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น และได้เปิด

เผยโดยละเอียดใน “รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน” ของบริษัทฯ

 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้พัฒนาความรู้ที่เกิด

จากประสบการณก์ารดำาเนนิงานและนำามาเผยแพร่ใหแ้ก่บรษิทัฯ และ

หน่วยงานที่สนใจ โดยมีบริษัทฯ และหน่วยงานที่สนใจขอเข้าเยี่ยม

ชมศูนย์การเรียนรู้  “ตันแลนด์” โดยมีแนวคิดปลูกจิตสำานึกให้แก่

คนในสังคมให้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเคารพ

ธรรมชาติ  ภายใต้แนวคิด กรีนโนเวช่ัน นวัตกรรมจากความรับ

ผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ  คือผลลัพธ์จากการประกอบกิจการ

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดผลสำาเร็จอย่างจริงจังและเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางความคิดการผลิต และกระบวนการทำางานไม่

ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลง

ใหม่ทั้งหมด หรือการพัฒนาต่อยอดเป้าหมายของนวัตกรรมคือ

การสรา้งสรรคเ์ชงิบวก เพือ่สรา้งประสิทธภิาพและประสทิธผิลทัง้ใน

ระยะสัน้และขณะเดียวกนักส็รา้งมลูคา่เพ่ิมแก่กจิการและผูเ้ก่ียวขอ้ง

ในระยะยาว นวตักรรมที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ ด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมนำาไปสู่ความเจริญเติบโตท่ีก้าวหน้าและ

ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความย่ังยืน

ของกิจการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตรวมทั้งการฟื้นฟูและ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมเช่นการปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตที่เกิด

มูลค่าเพ่ิมความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติของนวัตกรรมนั้นคือ

การที่นวัตกรรมของบริษัทฯ ที่นอกจากจะเป็นผลลัพธ์อันเกิดจาก

การ ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง

แลว้ยงัสามารถสร้างความกา้วหนา้เชงิเศรษฐกิจสรา้งสขุภาวะอยา่ง

เปน็ระบบแกส่งัคม มกีารคำานงึถงึการสรา้งคณุค่าและมลูคา่ทีส่มดลุ 

รวมถงึพจิารณาความตอ้งการของบรษิทัฯ ควบคูก่บัสงัคมท่ีกลาย

เปน็การสรา้งกระบวนการประกอบกจิการดว้ยความรับผดิชอบตอ่

สงัคมทีเ่ปน็นวตักรรมอกีดว้ย เชน่ นวตักรรมการผลติเครือ่งดืม่ที่

ดต่ีอสขุภาพผู้บริโภค โดยลดสัดส่วนความหวานแต่ยังคงรสชาติและ

คุณภาพท่ีดีต่อผู้บริโภค เช่นกลุ่มเครื่องดื่มชาสมุนไพร “ เย็น เย็น” 

ทุกรสชาติ และมีกิจกรรมต่างๆดังนี้

โครงการ MASCI
 เข้าร่วมโครงการจัดทำาระบบการจัดการนวัตกรรม(Innovation 

Management System : InMS) ครบถ้วนตามโปรแกรมของ

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยมี  MASCI (สถาบันรับรอง

มาตรฐานไอเอสโอ) เข้าตรวจประเมินการนำามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้

จัดการงานโครงการและกระบวนการสู่การสร้างนวัตกรรมเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ RDC (KU.)
 ทำาโครงการร่วมกับศูนย์พัฒนาบุคคลากรวิจัยในอุตสาหกรรม

อาหาร (RDC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์

ท่ีพัฒนาข้ึนใหม่ตามหลักวิชาการโดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญร่วมพัฒนา

ต้ังแต่ต้นกระบวนการ

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ และ โครงการ
ในอนาคต
 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีเป้าหมายท่ี 

จะเป็นผู้นำาธุรกิจเคร่ืองด่ืมคุณภาพและนวัตกรรมท่ีเติบโตไปพร้อมกับ

สังคมท่ีดี ดังน้ัน บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  

และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและ

รองรับความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการพัฒนาโอกาส

ทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภายในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉล่ียปีละ 

2-3 กลุ่มสินค้า นอกจากน้ี บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของกระบวนการทำางานโดยจะนำาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาสนับสนุน 

กระบวนการผลิตเพ่ือประหยัดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพควบคู่ไป

กับการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

อย่างย่ังยืน

โครงการในอนาคต
 บริษัทฯตระหนักถึงความสำาคัญของการผลิตเครื่องดื่มที่

มีคุณภาพและนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดีโดยตั้งเป้า

หมายให้ได้ผลตอบแทนสงูเพือ่สรา้งผลตอบแทนระยะยาวทีเ่หมาะสม

แก ่ผูถ้อืหุน้ นักลงทนุ และสงัคม โดยบรษิทัฯมกีารกำาหนดโครงการ

ตา่งๆทีจ่ะสง่เสรมิการดำาเนินธรุกจิบนพืน้ฐานของความยัง่ยนืและมี

ธรรมาภิบาล เช่น

 เศรษฐกิจ
 การตลาด
 • การพัฒนาค้นคว้าสินค้าใหม่ท่ีมาพร้อมนวัตกรรมท้ัง ในกลุ่ม

 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่แล้ว และ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำาหรับตลาดใหม่ 

 • เพ่ิมยอดขายและส่วนแบ่งตลาดและช่องทางการจัดจำาหน่าย

 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 • เสริมสร้างกำาไรให้เติบโตอย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

 งานและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิผลย่ิงข้ึน

 • การบริหารต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้นำามาซ่ึงราคา 

 ขายปลีกท่ีแข่งขันได้

 • การนำาเสนอกิจกรรมทางการตลาดท่ีแปลกใหม่และโดนใจ 

 ผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความผูกพันธ์กับแบรนด์ เพ่ือการเติบโตท่ีย่ังยืน 

 • การดำาเนินธุรกิจรับจ้างผลิตOEM (Original Equipment  

 Manufacturing)

 • ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เร่ิมดำาเนินการเดินสายการผลิต 

 เครื่องจักรตัว ใหม่ ที่สามารถใส่ชิ้น เนื้อขนาดใหญ่ 

 คาร์บอนไดออกไซค์ ซ่ึงจะทำาให้บริษัทฯ สามารถผลิต 

 เคร่ืองด่ืมท่ีมีความหลากหลายและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ไม่จำากัด   

 การวิจัยและพัฒนา
 บริษัทฯให้ความสำาคัญกับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้  

เคร่ืองดืม่รสชาติใหมพ่รอ้มดว้ยคณุภาพออกสูต่ลาดทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศโดยมี หน่วยงาน Research and Development 

(R&D) ของบริษัทฯเองเช่นในปี2562 เพื่อตอบรับนโยบายสุขภาพ

เพื่อผู้บริโภคของรัฐบาลเรื่องปริมาณความหวานในเครื่องดื่มโดย

บรษิทัฯกม็วีสิยัทศัน์ในการผลติเครือ่งด่ืมทีด่มีคีณุภาพจงึไดค้ดิคน้

วธิกีารปรบัสตูรเครือ่งดืม่เรือ่งความหวานและไดค้น้พบนวตักรรม

เคร่ืองดื่มที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภคที่มีความหวานลดลงโดยยังคง 

รสชาติและประโยชน์เหมือนเดิมเช่นเคร่ืองด่ืมกลุ่มสมุนไพร “เย็น เย็น” 

ทุกรสชาติ และอิชิตันหลายรสชาติ พร้อมแต่งต้ัง “คณะทำางาน

การจัดการนวัตกรรม” เพ่ือการพัฒนาให้เกิดงานนวัตกรรม 

ด้านต่างเช่น การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การขาย และ การตลาดใหม่ 

กระบวนการผลิต เป็นต้น

 สังคม
 บุคลากร
 บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรท่ีมีค่า

อย่างย่ิง จึงให้ความสำาคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้คงไว้ซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์ อันจะเป็นพ้ืนฐานของศักยภาพการแข่งขันของ 

บริษัทฯตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและคำาแนะนำาของพนักงาน

ผ่านการสำารวจความผูกพันของพนักงานประจำาปี เพ่ือการพัฒนาและ 

ปรับปรุงกระบวนการทำางาน สวัสดิการ เพื่อให้พนักงานมี 

ความผูกพัน และภาคภูมิใจในองค์กรอย่างย่ังยืน จำานวนพนักงานท้ังหมด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานท้ังส้ินจำานวน 371 คน 

โดยเป็นพนักงานประจำาท้ังหมด

 • การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้กำาหนดเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพเพ่ือให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถ                     

เล่ือนตำาแหน่ง หรือสามารถโอนย้ายหรือสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน

ไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถและ           
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ความเหมาะสมรวมท้ังกำาหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนตำาแหน่ง/ 

ปรับระดับตำาแหน่งไว้อย่างชัดเจนตามKPI (Key Performance Indicator)

 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจะมุ่งเน้นการฝึกอบรม

ภายในตามแผนการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนา 

ความรู้ความสามารถ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะ 

การปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอกโดยให้

โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำาเสมอ และเหมาะสมกับพนักงานแต่ละ

ตำาแหนง่เพ่ือพัฒนาความรูแ้ละศกัยภาพในการทำางานของพนกังาน

 กิจกรรมเพ่ือสังคม
 • บริษัทฯ จัดโครงการ “อิชิตัน เอ็กซ์พีเรียนซ์ อะคาเดมี่” 

(ICHITAN Experience Academy) รวบรวมสุดยอดความรู้ 7 

หลักสูตรครอบคลุมความรู้ด้านการผลิตเคร่ืองดื่มที่ทันสมัยซึ่ง

สอนโดย 7 ผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายธุรกิจของบ

ริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปี3 กำาลังขึ้นปี 4 สาขาที่เกี่ยวข้องในแต่ละคอร์ส

เทา่นัน้ ไมร่บับคุคลทัว่ไปสายงานทีเ่ก่ียวขอ้งเขา้สูธ่รุกิจเครือ่งดืม่ใน

ประเทศไทยผ่านการฝึกกับเทค2โนโลยีผลิตที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง

ในภูมิภาค

 • บริษัทฯให้การสนับสนุนโครงการประกวดแผนการตลาด     

 J-MAT Award เป็นโครงการที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ได้ริเริ่มข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้นำาความรู้ที่ได้ศึกษาใน

ห้องเรียนมาลองปรับใช้กับโจทย์และสถานการณ์ทางการตลาด

จริง เป็นการฝึกคิด วิเคราะห์ และประมวลผลเพ่ือนำาเสนออย่าง

สร้างสรรค์ พร้อมฝึกการทำางานร่วมกันเป็นทีมก่อนที่จะออก          

สูส่นามการทำางานจริง โดยมผู้ีให้ความสนใจสมคัรเขา้รว่มประกวด

เป็นจำานวน 455 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

 • โครงการ “ชาคนืต้น” จัดขึน้โดยบรษิทัฯต้ังแตป่ ีพ.ศ. 2559 

จนถงึปจัจบุนั เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนเกษตรกร ผูป้ลกู

ชาในพื้นที่ดอยพญาไพร อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย   ซึ่ง

เป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตใบชาราย

หลกัของอชิตินั สำาหรบัโครงการชาคนืตน้ปนีี ้อชิตินัมุง่เนน้ใหค้วาม

รู้ด้านเกษตรออร์แกนิค โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหาได้ในท้อง

ที่มาผ่านกระบวนการเกษตรผสมผสาน ช่วยดูแลรักษาต้นชาให้

เติบโตอย่างปลอดสารพิษ พร้อมสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนรู้จัก

การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

 • คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำานวยการ บริษัทฯ ได้

แชร์แนวคิดการตลาดไม่เคยตัน ปั้น “อิชิตัน” สู่ความสำาเร็จ สร้าง

แรงบันดาลใจให้ศึกษาจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM)กว่า 1,400 

คน ด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “From Local to Global” ซึ่ง

เป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างและพัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน 

ซึ่งเป็นยุคที่โลกการค้าแคบลง และไม่มีขอบเขตจำากัดในการซ้ือขาย

อยา่งเชน่ในอดตีจึงเปน็สิง่ทีว่า่ทีนั่กการตลาดรุน่ใหมไ่มค่วรมองขา้ม
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 สิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯได้สนองนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว ติดตั้งระบบ

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Roof) สร้างพลังงานสะอาด

ทดแทน ในระบบการผลิตของโรงงาน อิชิตัน กรีน แฟคทอร่ี ตามแนวคดิ 

ลด ทดแทน บำาบัด และนำาพลังงานกลับมาใช้ ใหม่ โดยในปี 2560 

บริษัทฯได้รับ 2 รางวัลคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อม  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

เครือ่งดืม่แบบขวด และ 2 สายการผลติแบบกล่อง มกีำาลงัการผลติ

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

ต่อปีและสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 14.4 ล้านบาท

ต่อปี บริษัทฯ ตั้งใจที่จะทำาให้ผลิตภัณฑ์ทุกขวดเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับภาค

ธุรกิจที่ต้องมีการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดล้อมเพราะโลกกำาลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็และ

ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนมากขึ้น โดย อิชิตัน กรุ๊ป มุ่งสู่ธุรกิจ

คาร์บอนตำ่าและยั่งยืนต่อเนื่องตอกยำ้าวิสัยทัศน์ ผู้นำาธุรกิจเครื่อง

ดื่มคุณภาพ และนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี โดยได้

รับรองการขึ้นทะเบียน ‘คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร’ (CFO) จาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน ‘ร้อยดวงใจ 

ร่วมใจลดโลกร้อน’ ซึง่จัดขึน้   โดยองค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืน

กระจก (องค์การมหาชน) เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่องค์กรที่

ตระหนกัในเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในโลกปัจจบุนัภาย

ใต้แนวคดิลดโลกร้อนวันนีเ้ริม่ต้นทีตั่วเรา (It’s perfect time to start 

action.)

 โครงการ ICHITAN BACK FOR GOOD BOTTLE
 โครงการ ICHITAN BACK FOR GOOD BOTTLE ร่วมมือ กับ  

แบรนด์ Qualy เพ่ือนำาขวดพลาสติก และ ขวดพรีฟอร์มท่ีเหลือท้ิง 

และไม่ได้มาตรฐานจากการผลิตท่ีโรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี   

ไปแปรรูปเป็นสินค้าแบรนด์เนมเพื่อสร้างมูลค่าตามแนวคิด  “ZERO 

WASTE”  โดยมีการออกงานแสดง ประชาสัมพันธ์ และ จัดทำาส่วน

แสดงผลลัพธ์โครงการที่ตันแลนด์ วันที่ 27-28 เมษายน 2562 นำา

เสนอ Collection ใหม่ให้แก่ตัวแทนจำาหน่ายของ Qualy จำานวน 7 

ประเทศ ไดแ้กญ่ีปุ่น่ จนี ไต้หวนั สงิคโปร ์ออสเตรเลยี เนเธอรแ์ลนด ์

และเยอรมัน วันท่ี 8-12 กุมภาพันธ์ 2562  Ambiente เมืองแฟรงค์เฟิร์ต 

ประเทศเยอรมัน
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 

 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน 

ไดร้บัการแตง่ตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที ่6/2556 เมือ่วนัที ่17 มิถนุายน 2556 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบดว้ย

 นางอิง ภาสกรนที                                   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธนากรณ์         กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

 นายปรีชา  อัจฉรานนท์                          กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 นายวิโรจน์  สุภาสูรย์                         กรรมการบริหารความเสี่ยง

 นายธนพันธุ์   คงนันทะ                         กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่กำาหนดบทบาท หน้าท่ีไว้ ในกฎบัตร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 และประยุกต์ใช ้

ตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001:2015   ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ดังกล่าวทั้งสิ้น 4 ครั้งโดยสรุปได้ดังนี้

 • พิจารณาปัจจัยความเส่ียงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยพิจารณาความเสี่ยงอย่างละเอียดรอบคอบทั้ง 

ความเส่ียงจากภายนอกและความเสีย่งจากภายในใหค้รอบคลมุทกุมติิทัว่ทัง้องคก์รพรอ้มให้ขอ้เสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชนเ์พ่ือเปน็การป้องกันหรอื

เป็นโอกาส

 • กำาหนดและทบทวนกรอบการบรหิารความเส่ียงทัว่องคก์รใหม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งไปกบัแผนกลยทุธแ์ละการดำาเนนิงานของบรษัิทฯ

ตามสถานการณ์

 • ตดิตาม ประเมนิผล และใหข้อ้เสนอแนะตอ่การดำาเนนิงานของบรษัิทฯรายไตรมาสเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ฝา่ยบรหิารได้บรหิารงานโดยพจิารณา

ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นสำาคัญพร้อมแนวทางในการกำาหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง

ทันท่วงที

 • พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบต่อการจัดทำาความเสี่ยงองค์กรประจำาปี 2562 โดยกำาหนดให้สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจ 

แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ

 • พจิารณาจัดใหม้กีารฝกึอบรมเรื่องการบริหารความเสีย่งเพือ่เพิ่มทกัษะในการวิเคราะหค์วามเสีย่งแก ่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน

 • รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

                                                                           นางอิง ภาสกรนที

                  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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  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 

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ

ของการบริหารความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจในทุกกระบวนการ

ระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัย

ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการ

บริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กร

บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง

เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และลดผลกระทบที่

อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นโอกาส (Risk  

Appetite) เพื่อการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

บนหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance 

Code) และประยุกต์ใช้ 5 องค์ประกอบ 20 หลักการของกรอบ

แนวทาง COSO - ERM 2017 : Enterprise Risk Management  

(Integrating with Strategy and Performance) นำาไปปฏิบัติ

ทั ่วทั ้งองค์กร โดยจัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี ่ยง 

มี 3 ระดับ ดังนี ้

• ระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ติดตาม และปรับปรุง

แผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการให้ความเห็น 

เสนอแนะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจ  

(Top Down) 

• ระดับผู้บริหารระดับสูง ให้คำาแนะนำา กำากับดูแล และติดตาม

การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และรายงาน เสนอผลต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำาทุกไตรมาส

• ระดับหน่วยงาน เป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบด้านความเสี่ยงในระดับ

ฝ่าย บ่งชี้ ประเมิน ทำาแผน ดำาเนินการ รายงาน เสนอผลต่อ 

ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำาทุกเดือน (Bottom Up)

      คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทำาหนา้ทีพ่จิารณาและตดิตาม

นโยบายการบรหิารความเส่ียงใหส้อดคล้องกับเปา้หมายและกลยุทธ์

ขององค์กรโดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำากระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติไปปฏิบัติ เช่น

การจัดทำาคู่มือการบริหารความเส่ียง การจัดทำาแผนบริหารความเส่ียง

เชือ่มโยงกบักลยทุธแ์ละเปา้หมายการดำาเนนิงาน การตดิตามผลการ

บริหารความเส่ียงประจำาปี เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน 

และมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนประเด็นความเสี่ยงสำาคัญและ

แผนรองรับที่เหมาะสมเพียงพอให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ 

โดยปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายอย่างมี 

นัยสำาคัญแบ่งเป็น 4 ด้านสรุปได้ดังนี้

ปัจจัยและการบริหารความเสี่ยง

1. ความเสีย่งด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk)

• ความเส่ียงจากการท่ีแบรนด์ของอิชิตันผูกติดกับคุณตัน ภาสกรนที
 การผูกติดแบรนด์อิชิตันเข้ากับ คุณตัน ภาสกรนที ซึ่งเป็น

บุคคลมีชื่อเสียงในประเทศไทย เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการสร้าง

แบรนด์ ให้เป็นที่จดจำาและเป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคที่ ได้ผลและมี

ประสทิธภิาพ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความเสีย่งนีเ้ปน็

อย่างดีและได้มีการวางแผนดำาเนินการเพ่ือส่งเสริมให้แบรนด์ของ 

อิชิตันให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

การส่งเสริมการตลาดที่แสดงถึงการมุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับการ

ผลิตสินค้าที่คำานึงสุขภาพผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสังคม  

สิง่แวดลอ้มและการออกสนิคา้ตอบสนองไลฟส์ไตลข์องกลุม่ลกูคา้

กลุ่มเป้าหมาย โดยไม่เน้นผูกติดแบรนด์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง

ทางฝา่ยการตลาดของบรษิทัฯกไ็ดด้ำาเนนิการลดการเชือ่มโยงภาพ

คณุตันต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยพยายามลดการให้คุณตันแสดง

ในโฆษณาใหม่ๆของบริษัทฯยกเว้นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีต้องการส่ือสาร 

ให้รับรู้ว่าเป็นสินค้าจากบริษัทฯของคุณตัน

• ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขัน 
 เนื่องจากธุรกิจเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพ 

ภูมิอากาศของประเทศไทยและมีผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจำาหน่าย

เครื่องดื่มจำานวนมากในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะการ

แข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อรายได้และยอดขาย

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายในการกำาหนดราคาที่เหมาะสมและ

ไม่เน้นการตัดราคา โดยจะเน้นการเป็นผู้นำาในด้านนวัตกรรม

คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการตลาดรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการจัด

กิจกรรมการตลาด การโฆษณา และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

สำาหรับสินค้าในกลุ่มชาเขียวพร้อมดื่มการสร้างความแตกต่างใน

ผลิตภัณฑ์ในด้าน รสชาติ คุณภาพ และบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่สำาคัญ 

ซึง่บรษิทัฯกม็แีผนกลยทุธ์ในการสรรหาแหลง่วตัถดุบิคณุภาพ และ

ระบบการผลติระดับมาตรฐานสากลในราคาทีเ่หมาะสมต่อผูบ้รโิภค

และแข่งขันได้ ในธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น ชาเขียวพร้อมดื่มพรีเมี่ยม 

ภายใต้ตราสินค้า “ชิซึโอกะ” เครื่องดื่มชาผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว 

ภายใต้ตราสินค้า “ชิว ชิว” เครื่องดื่มสมุนไพรภายใต้ตราสินค้า  

“เยน็เยน็”  และเครือ่งดืม่กลุม่สขุภาพทีไ่ดสั้ญลกัษณ ์“โลโกท้างเลอืก

เพื่อสุขภาพเป็น”  เป็นต้น

• ความเสี่ยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
      การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ต้องทำาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯจึง

อาจมีความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องแข่งขันกับ

เวลาและการบริหารต้นทุนให้สามารถตอบสนองความต้องการ 

ที่ แ ท ้ จริ งของผู ้ บริ โภค แล ะสามารถแข ่ งขัน ได ้ ในตลาด  
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โดยได้แต่งตั้งคณะทำางาน(Stage Gate) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 

ทบทวนผลิตภณัฑ์ใหม่ และให้ความเหน็ทมีงานพฒันาสนิค้าใหม่ (New 

Product Development) ตัง้แต่ขัน้แนวคดิ จนถงึการพฒันา ทดสอบ

และนำาออกสูต่ลาดรวมทัง้กำาหนดเป็นแนวทางปฏบิติัว่า ทกุครัง้ก่อน

การเปิดตัวหรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทฯจะทำาการสำารวจ

พฤตกิรรมและความต้องการของผูบ้รโิภคโดยสถาบนัวจิยัด้านการตลาด

รวมถงึทำาการทดสอบคณุภาพ การผลิต การออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

การทดสอบรสชาต ิพร้อมวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนจากการผลติ

และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ในเชิงพาณิชย์ในระดับที่ควบคุมได้  

โดยบริษัทฯมีการจัดตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and  

Development) ทีม่กีารพฒันาผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างสมำา่เสมอภาย

ใต้การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้  

ผู ้บริ โภค และ ลูกค้ามั่นใจได ้ว ่าการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่จะ 

ประสบความสำาเร็จในตลาดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

• การพึ่งพิงผู้จัดจำาหน่ายสินค้าหลัก
 บริษัทฯ กระจายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

(Modern Trade) ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกด้ังเดิม (Traditional 

Trade)ผ่านตัวแทนผู้จัดจำาหน่ายสินค้าหลัก 3 ราย โดยสัญญาจัด

จำาหน่ายมีอายุ 3-5 ปี ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำากัด 

บริษัท ไอแอมกรีนที จำากัด และ บริษัท บุญรอดเอเชีย  จำากัด ด้วย

สัดส่วนการกระจายสินค้าคิดเป็นร้อยละ 63.6 ร้อยละ 5.8 และ  

ร้อยละ 2.9 (ของยอดขายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ตามลำาดับ) และมียอดส่งออกคิดเป็นร้อยละ 27.7 (ของยอดขาย

สำาหรับ ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2562 ) ซึง่บรษิทัฯจงึอาจมคีวาม

เสี่ยงในการพึ่งพิงผู้จัดจำาหน่ายสินค้าหลักดังกล่าว โดยการมีผู้จัด

จำาหน่ายสินค้าหลัก 3 ราย ถือเป็นแนวทางการกระจายความเสี่ยง

ของบริษัทฯตามข้อตกลงที่ได้กำาหนดไว้ในสัญญาการจัดจำาหน่าย

กบัทางผูจ้ดัจำาหนา่ยสินคา้หลกัคอื บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จำากัด ที่ให้บริษัทฯสามารถเพิ่มผู้จัดจำาหน่ายได้อีก 2 รายดังกล่าว

ข้างต้นเพ่ือเป็นการบริหารความเส่ียง อย่างไรก็ตามจากความสัมพันธ์

อันดี ปีที่ผ่านมากับผู้จัดจำาหน่ายสินค้าหลัก 3 รายข้างต้น และการ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัดบริษัทฯมั่น ใจ 

ไดว้า่ผูจ้ดัจำาหนา่ยหลักดงักล่าวจะตอ่อายสัุญญาจัดจำาหนา่ยสนิค้า

ให้บริษัทฯต่อไป

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk)

• ความเสี่ยงทางด้านแรงงานและกระบวนการผลิต
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  พนักงานของบริษัทฯมีจำานวน 

371 คนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดในระบบการผลิตและคุณภาพ

ของสินค้าบริษัทฯจึงได้ลงทุนในเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ“Auto 

Warehouse”ที่ “โรงงานอิชิตัน” ซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกใน

ประเทศไทยท่ีมีการดำาเนินการผลิตแบบอัตโนมัติต้ังแต่ต้นสายการ

ผลิตไปจนถึงสต็อกเก็บสินค้าโดยสามารถเดินเครื่องติดต่อกันได้

ถึง120ช่ัวโมงลดปัญหาการผิดพลาดในการผลิตลดปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานและเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัตวัสนิคา้ไดค้รอบคลมุ

ทุกด้าน ปัจจุบันบริษัทฯมีกำาลังการผลิต 1,500 ล้านขวด และ 200 

ล้านกล่องต่อปี ด้วยนวัตกรรมบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold 

Aseptic Filling Technology)เปน็เทคโนโลยรีะดบัโลกในอตุสาหกรรม

เครื่องดื่ม  พร้อมทั้งการนำาระบบการบำารุงรักษาแบบทวีผล(TPM) 

มาใช้เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของ

เครื่องจักรให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น สร้างขีดความสามารถในระดับที่

มัน่ใจวา่สามารถรองรบัความตอ้งการผลติสนิคา้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

โดยขอ้มลูขา้งต้นทำาให้บรษิทัฯสามารถควบคมุและจัดการความเสีย่ง

ด้านแรงงานและความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรระบบ

อัตโนมัติ“Auto Warehouse”ได้ในระดับท่ีไม่เป็นสาระสำาคัญ

• ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการบริโภค
 เนื่องจากความปลอดภัยในการบริโภคเป็นหนึ่งในปัจจัย

สำาคัญ ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบอย่างมี 

นยัสำาคญัต่อความนา่เชือ่ถอืของผลติภัณฑท์ัง้หมด ดงันัน้ บรษิทัฯ 

จึงให้ความสำาคญัในการคดัเลอืกวตัถดุบิและพิถพิีถนัในทุกขัน้ตอน

การผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มี

คุณภาพสูงและ ได้มาตรฐานสากล เช่น GMP,  HACCP , 

ISO9001:2008, HALAL, ISO14001, ISO17025, ISO50001, 

FSFC22000 เปน็ต้น  ในกระบวนการผลติทกุชดุจะมกีารเกบ็ตัวอยา่ง

ตามมาตรฐานไว้เพ่ือตรวจสอบเชื้ออย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะ

จำาหน่ายออกไปและเก็บป้องกันไว้สำาหรับการอ้างอิง โดยในสินค้า 

1 ชุดจะผลิตออกมาเป็นจำานวนมากถ้าหากมีการติดเชื้อจะต้องติด

เชื้อทั้งชุด ดังนั้น ก่อนที่จะส่งออกไปจำาหน่ายทางแผนกประกัน

คณุภาพ(QA)จะนำาผลติภณัฑต์รวจสอบในหอ้งแลบ็ ( Laboratory) 

ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์ 

และในทางปฏิบัติเครื่องจักรของบริษัทฯใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็น

ระบบปิดทั้งกระบวนการที่ผ่านมายังไม่เคยปรากฏเรื่องความไม่

ปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์

3. ความเสีย่งด้านการเงนิ (Financial Risk)

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่าง

ประเทศซึ่งเกิดจากแผนธุรกิจที่มีการขยายตลาดส่งออกไปต่าง

ประเทศมากขึน้ในรปูแบบการซือ้สนิคา้และการขายสนิคา้เป็นสกุลเงนิ

ตราตา่งประเทศ  อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯไดบ้รหิารความเสีย่งโดยการ

เจรจากับคู่ค้ารับชำาระเป็นเงินสกุลเงินบาทเป็นส่วนใหญ่ พร้อมนำา
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เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) ต่างๆมารองรับไว้

เช่น Fx Forward  อย่างไรก็ตาม  ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2562 บริษัทฯ

ไม่มีความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศที่เป็นสาระสำาคัญ

• ความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
      วัตถุดิบหลักที่สำาคัญ ได้แก่ ใบชาออร์แกนิคซึ่งคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 30 ของต้นทุนการผลิต สภาพภูมิอากาศอันไม่

แนน่อน ในปจัจบุนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ปรมิาณผลผลิตชาและอาจ

ก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลน ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาวัตถุดิบมีความ

ผนัผวน  บรษิทัฯ จงึไดม้กีารวางแผนการจัดการล่วงหนา้ โดยฝา่ย

จัดซื้อได้มีการทำาสัญญาสั่งซ้ือสินค้ากับผู้จำาหน่ายวัตถุดิบหลักไว้

ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือมากกว่า เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่

มคีณุภาพตรงตามขอ้กำาหนดของบรษิทัฯ ในปริมาณทีเ่พยีงพอกบั

แผนการผลติในราคาทีเ่หมาะสม และได้มกีารวางแผนจดัหาวตัถดุบิ

จากหลายแหล่งเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้ารายใด 

รายหน่ึงโดยบริษัทฯได้ทำาสัญญากับผู้จำาหน่ายจำานวน  2-3 รายเสมอ 

โดยใบชาที่จัดหาโดยคู่ค้าแต่ละรายเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทน

กันได้หากคู่ค้ารายใด ไม่สามารถจัดส่งใบชาให้ได้ก็สามารถซื้อจาก

คู่ค้ารายอื่นได้เนื่องจากในการผลิตเครื่องดื่มชาแต่ละประเภท อาทิ 

เครื่องดื่มชาเขียวหรือชาดำาซึ่งตั้งต้นจากใบชาประเภทเดียวกันแต่

ขึ้นอยู่กับการนำาใบชามาผ่านกระบวนการผลิต หมัก บ่ม และเติม

รสชาติ ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯมี

การบริหารจัดการที่ดีและเพียงพอ

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ (Compliance Risks)

• ความเสี่ยงกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ50
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มภาสกรนที ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กลุ่มใหญ่ในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 57.5 ของทนุชำาระแล้ว จึงทำาให้

กลุม่ภาสกรนที สามารถควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด 

เชน่ เรือ่งการแต่งต้ังกรรมการ หรอืการขอมติในเรือ่งทีต้่องใชเ้สยีง

ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ  ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือ

ข้อบังคับบริษัทที่ต้องได้รับมติเสียงสามในสี่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ดงัน้ันผู้ถอืหุ้นรายอืน่จึงอาจไมส่ามารถรวมคะแนนเสยีงเพ่ือตรวจ

สอบถว่งดลุเรือ่งทีเ่สนอได ้อย่างไรก็ตาม กลุม่ภาสกรนท ีไมม่สีทิธิ

ออกเสยีงในการพจิารณาการเขา้ทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนักบักลุม่

ภาสกรนทีแต่ในทางกลับกันการถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่มครอบครัว 

คุณตัน ภาสกรนที เป็นการการันตีว่าคุณตัน และภรรยา จะยังคงทำา

หนา้ทีเ่ปน็ผูบ้รหิารถา่ยทอดประสบการณ์ธรุกจิและกำาหนดทศิทาง

ของบรษัิทฯต่อไปทัง้นีโ้ครงสรา้งองคก์รของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่  

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน   คณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล  และคณะกรรมการบริหารโดยมีการกำาหนดขอบเขต

อำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการแตล่ะคณะอยา่งชดัเจน เพือ่ให้การ

ดำาเนนิธรุกจิเปน็ไปอยา่งโปรง่ใสและเปน็ไปตามหลักธรรมาภบิาลทีด่ ี

พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระทั้งคณะจะทำาหน้าที่ติดตามรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยให้ 

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในนำาเสนอรายไตรมาส

• ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารมกีารติดตามความเสีย่งทีอ่าจ

เกิดขึ้นใหม่ทั่วโลก (Global Emerging Risk) อย่างสมำ่าเสมอโดย

พิจารณาความเสี่ยงที่อาจกระทบหรือเป็นโอกาสต่อการดำาเนิน

ธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive 

Innovation)/ความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศแบบกะทันหัน เป็นต้น โดยมีการวิเคราะห์โอกาสจะเกิดและ

แนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม

บริษัทฯ

ชื่อบริษัท                  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ช่ือย่อหลักทรัพย์           ICHI

ตลาดหลักทรัพย์/Index  SET / SET CLMV/ SET THSI

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ อาหารและเครื่องดื่ม

CG Rating                “ดีเลิศ”  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ประกอบธุรกิจ               
บริษัทฯดำาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มภายใต้

ตราสินค้า “อิชิตัน”เครื่องดื่มสมุนไพร “เย็นเย็น โดยอิชิตัน” เครื่องดื่ม 

นำ้าผลไม้ “ไบเล่”

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
เลขท่ี 8 อาคารทีวัน ช้ัน 42 – 44 ซอย สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์                   (02) 023-1111

โทรสาร                    (02) 020-3999

ที่ตั้งโรงงาน
โรงงานอิชิตัน กรุ๊ป สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  โซน 3

เลขที่ 111/1 หมู่ 4 ตำาบลอุทัย อำาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(13210)

โทรศัพท ์                  (035) 276 111

โทรสาร                    (035) 276 123

เลขทะเบียนบริษัท         0107556000485

ทุนจดทะเบียน             1,300,000,000  บาท

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว  1,300,000,000 บาท

เว็บไซต์บริษัท              www.ichitangroup.com

เลขานุการบริษัท          นางสาวจินดา สงรอด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์  ir@ichitangroup.com

 บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท                  บริษัท อิชิตัน เพาเวอร์ จำากัด

ประกอบธุรกิจ
ดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายสินค้า ประเภทเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ

ที่ตั้งสำานักงาน
เลขท่ี 8 อาคารทีวัน ช้ัน 42 - 44 ซอย สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานครฯ 10110 

โทรศัพท์                   (02) 023-1111

ทุนจดทะเบียน              1,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว   1,000,000 บาท

โครงสร้างการถือหุ้น      บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 

                        ถือในสัดส่วน ร้อยละ 99.99  

                        (โดยมีกรรมการร่วมกัน) 

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัทร่วม               บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย

ประกอบธุรกิจ
เปน็ผูด้ำาเนนิธรุกจิผลติและจดัจำาหนา่ยเครือ่งดืม่พรอ้มดืม่ภายใต้ตราสนิค้า 

“ อิชิตัน”

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่        
Jl. MH. Thamrin No.9, Kel. Cikokol, Kec. Tangerang,Tangerang 

15117, Banten

โทรศัพท์                     021-55755951

ทุนจดทะเบียน               628,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย 

(ณ 31 ธันวาคม 2562)   (ประมาณ 1,435.5 ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว    480 ,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย

(ณ 31 ธันวาคม 2562)   (ประมาณ 1,097.2 ล้านบาท)

โครงสร้างการถือหุ้น      บริษัท  อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  

                                ถือในสัดส่วน ร้อยละ 50

รายละเอียดบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์     บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ที่อยู่
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์                       (02) 009 9000

โทรสาร                       (02) 009 9991

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต     บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด

ที่อยู่                                               
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 50-51ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์                      (02) 677 2000

(**ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
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 บรษิทั อชิตัิน กรุป๊ จำากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ)  มนีโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ “จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ40 

ของกำาไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรร

ทุนสำารองตามกฎหมาย” คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณา 

การจ่ายเงินปันผลประจำาปีของบริษัทฯโดยจะต้องได้รับการอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็น 

ครั้งคราวเม่ือเห็นว่า บริษัทฯมีผลกำาไรสมควรที่จะทำาเช่นนั้นแล้ว 

ให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป ท้ังนี้

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน 

ฐานะทางการเงิน และการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯอย่างมีนัย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

สำาคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึง ความจำาเป็น และ  

ความเหมาะสมในอนาคตของบรษิทัฯและเปน็ไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ

มีต่อสถาบันการเงินสำาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ย่อยคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ตามผลประกอบการของแต่ละบริษัทและขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและ

แผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อ

วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำาปี                   

(งวด 1 มกราคม 2562  – 31 ธันวาคม 2562 ) โดยให้นำาเสนอที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี2563 อนุมัติต่อไป

รายละเอียดเงินปันผลจ่าย (บาท:หุ้น) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

1) เงินปันผลระหว่างกาล ( 1 มกราคม - 30 มิถุนายน) -- -- --

2) เงินปันผลงวดสุดท้าย ( 1 กรกฎาคม- 31 ธันวาคม) -- -- --

3) เงินปันผลประจำาปี     ( 1 มกราคม - 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

กำาไรสุทธิ (ล้านบาท) 407.5 43.8 315.1

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ  ( ร้อยละ) 111.7 166.7 62.0

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

 หมายเหตุ: *รออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563
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 ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2563 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นคร้ังหลังสุด) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน 13,641  ราย  (คิดจากทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว  

1,300,000,000 หุ้น)   ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจำานวน 10 ราย ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้น และ การจัดการ

ลำาดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ความสัมพันธ์ กับ

ประธานกรรมการบริษัท
จำานวนหุ้น

(หุ้น)
หุ้น 

 (ร้อยละ)

1. นายตัน ภาสกรนที -- 360,639,600 27.74

2. นายจารุวร สุขพันธุ์ถาวร น้องชายภรรยา 86,406,200 6.65

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

ข้อจำากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
 ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำานวนหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว โดย ณ วันที่  

12 มีนาคม 2563 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำานวนร้อยละ 5.03
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โครงสร้างองค์กร

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

กรรมการผู้อำานวยการ
นายตัน ภาสกรนที

รองกรรมการผู้อำานวยการ
นางอิง ภาสกรนที

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
นายธนพันธุ์ คงนันทะ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชี และการเงิน
นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานโรงงาน

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ายกำากับ
การปฏิบัติงาน

สำานักเลขานุการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 

 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้แต่งตั้งคณะ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนซึง่ประกอบดว้ยกรรมการ

จำานวน  3 ทา่น ซึง่ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน

เป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ที ่3/2557  เมือ่วนัที ่13 สงิหาคม 2557 คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

 1. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์                 

  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ  

  กำาหนดค่าตอบแทน

 2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล                 

  กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 3.  นางอิง    ภาสกรนที                 

  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนไดป้ฏิบติัหน้าที่

ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซ่ึงกำาหนดไว้ ใน          

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดย

มีหน้าท่ีสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่ง             

กรรมการบรษิทั และกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ รวม

ทัง้ทำาหนา้ทีก่ำาหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัและประธานเจ้า

หนา้ทีบ่รหิารและนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพจิารณา โดยใน

ปี 2562คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการ

ประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ทั้งสิ้น 4 

ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน

เข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 4 ครั้งเพื่อติดตามและพิจารณาเรื่อง

สำาคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำาหนดไว้ใน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยสรุปได้

ดังนี้

 •  ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะ

กรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งคณะ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยคำานึง

คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์  

ความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย และภาวะผูน้ำา ตลอดจนวสิยัทศันแ์ละ

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจการของ 

บริษัทฯ โดยไม่จำากัดเฉพาะในเรื่อง เพศเท่านั้นรวมทั้งยังต้องคำานึง

ถึงขนาด โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ เหมาะสม ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate  

Governance Code) และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำาหนด 

กฎหมาย และ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์ รวมถึง 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนในการกำากับดูแลกิจการ

โดยเปดิโอกาสในการเสนอวาระและเสนอชือ่บคุคลเขา้เปน็กรรมการ

แทนกรรมการที่ครบวาระเป็นการล่วงหน้าทุกปีสำาหรับการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี โดยนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและนำาเสนออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

 • ในการกำาหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทั ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ 

การกำาหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน  

ความสำาเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัด

การดำาเนินงาน ที่สำาคัญรวมถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้ 

รบัมอบหมาย ตลอดจนผลประกอบการ สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ

และปจัจัยทีอ่าจมีผลกระทบต่อธรุกจิของบรษิทัฯและภาวะเศรษฐกจิ

โดยรวมอย่างเหมาะสมและนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

และนำาเสนออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง

 • จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและ 

คณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำาทุกปีและ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพ่ือนำาผลการประเมิน 

มาปรับปรุงการดำาเนินงานให้ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

ของบริษัทฯ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบ

ดว้ยกรรมการทัง้หมด 9 ทา่น ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจำานวน 

3 ท่านสำาหรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ได้แสดงไว้ ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

ในรายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัท 

ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

                                                                                                           

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์              

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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 เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่าง

มีหลักเกณฑ์ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีคณะกรรมการ

บริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน

พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำาหนดออกจาก

ตำาแหน่งตามวาระ   หรอืเมือ่ตำาแหนง่กรรมการวา่งลง และนำาเสนอ

ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย

พิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญและได้จัดทำาBoard Skill Matrix ตาม

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ และฐานข้อมูล

กรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) รวมท้ังต้องไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ

บริษัทฯ (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่

ต้องการสรรหาต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ และเพื่อเปิดโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

ของบริษัทฯ จึงได้ประกาศเชิญชวนให้เสนอชื่อบุคคล และ วาระการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี www.ichitangroup.com 

และ ระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯล่วงหน้าก่อนวันประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น  โดยในปี2562บริษัทฯได้ประกาศตั้งแต่ วันที่  

 1 ตุลาคม 2562 -31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีการเสนอชื่อบุคคล

หรือวาระใดเข้ามา

1. คณะกรรมการบริษัท
 การคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะมาดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการบรษิทั 

เป็นไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบ

ริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบ

ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจำากัดพ.ศ. 2535 

และตามประกาศทีเ่กีย่วขอ้งของสำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกั

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยข้อบังคับของบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง

สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

         1. บริษัทฯมีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ

อยา่งนอ้ย หา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการดว้ย

กนัเปน็ ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และ

ตำาแหนง่อ่ืนตามทีเ่หน็เหมาะสมด้วยก็ได้และกรรมการไมน่อ้ยกว่ากึง่

หนึ่ง ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ผูเ้ป็นกรรมการของบริษทัฯไมจ่ำาเปน็จะตอ้งเปน็ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ

         2. การเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทัฯใหก้ระทำาโดยทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่

(ข)  ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสียงทีม่อียูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดยีว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน 

การสรรหากรรมการ และ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค)  บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำาดบัลงมาเปน็ผู้ไดร้บัการ

เลอืกต้ังเปน็กรรมการเทา่จำานวนกรรมการทีจ่ะพึงมหีรอืจะพึงเลอืก

ตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลำาดบัถดัลงมา

มคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจำานวนกรรมการทีพึ่งมหรอืจะพึงเลอืกตัง้

ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง กรรมการ

จะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย

อตัราถา้จำานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เปน็สามสว่นไมไ่ดก้ใ็ห้ออก

โดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะ

ต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปทีีส่องภายหลงัจดทะเบียนบริษทั

นั้นให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออกก่อน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ

ที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งกรรมการผู้ออก

จากตำาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

 4. นอกจากพน้จากตำาแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จาก

ตำาแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจำากัด

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(จ) ศาลมีคำาสั่งให้ออกจากตำาแหน่ง

 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหนง่ใหย้ืน่ใบลาออกต่อ

บริษัทฯการลาออกมีผลนับแต่วันที่ ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัดทราบด้วยก็ได้

 6.  ในกรณทีีต่ำาแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตุอืน่นอกจาก

ถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจำากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) 

เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำาแหน่ง

กรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทนมติ

ของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

 7.   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก

ตำาแหนง่กอ่นถงึคราวออกตามวาระได้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่

สามในสี ่(3/4) ของจำานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง (1/2) ของ

จำานวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ
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 8.  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้ง

หลายทั้งปวงของบริษัทฯและมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และตาม

มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่

หรอืหลายคนปฏิบตังิานอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการกไ็ด้

 9.  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง

เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น 

หุน้สว่นในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเปน็หุน้ส่วนไมจ่ำากัดความรบัผดิ

ในห้างหุ้นส่วนจำากัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือ 

บริษัทมหาชนจำากัดอื่นใดซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง

เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการ

 10.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบโดยไม่ชักช้าหากมี

ส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯทำาขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

หรือถือหุ้นหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ

 11.  จำานวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อ 

ผกูพันบรษัิทฯได้นัน้ ใหก้รรมการสอง (2) คนลงลายมอืชือ่รว่มกนั

และ ประทับตราสำาคัญ ของบริษัทฯ โดยที่ประชุมถือหุ้นหรือ 

คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจกำาหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำานาจ

ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯได้

      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

กรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

 รายชื่อ                                 ตำาแหน่ง
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 

 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายตัน ภาสกรนที 

หรือ นางอิง ภาสกรนที คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ                                       

นายธิติ  จิรนนท์กาล หรือ นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ หรือ นายธนพันธุ์ 

คงนันทะ หรือ นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ รวมเป็น 2 คน และ              

ประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการมอีำานาจ หนา้ที ่และความรบัผิดชอบในการบรหิาร

จัดการและดำาเนินกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ

ซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้ง ต่อปี 

3. จดัใหม้กีารทำางบดลุและงบกำาไรขาดทนุของบรษิทัฯ ณ วนัสิน้สดุ

รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและ

นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตันิโยบาย ทศิทาง กลยทุธ ์

แผนงานการดำาเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. พจิารณากำาหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Enterprise 

Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำากับดูแลให้มี

ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี

มาตรการรองรับและวิธีการควบคุม เพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของ 

บริษัทฯอย่างเหมาะสม

6. กำาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำาเนินธุรกิจ 

งบประมาณของบรษิทัฯรวมถงึควบคมุกำากบัดแูล (Monitoring and 

Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไป

ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่กำาหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. พิจารณากำาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำานาจในการ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำานวยการ และ 

คณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกำาหนดขอบเขต

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆที่แต่งตั้ง  

8. พิจารณาจัดทำารายงานประจำาปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบ

ต่อการจัดทำาและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน

และผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้

ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

9. คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลาย

คนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ

กรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือ

อาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามท่ีคณะ

กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็น

สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ

แก้ไขการมอบอำานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควรทั้งนี้ การมอบอำานาจ

นั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้บุคคลดังกล่าว

สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย(ตามที่นิยามไว้
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ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ/หรอื ประกาศอืน่ใดของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ

วนัท่ี 25 กมุภาพันธ ์2563 โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดคา่ตอบแทนใหก้รรมการทีค่รบวาระทัง้หมด 3  ทา่นไดแ้ก ่

 1.นางอิง ภาสกรนที  รองประธานกรรมการบริษัท

 2.นายวิโรจน์ สุภาสูรย์  กรรมการบริษัท

 3.นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์  กรรมการอิสสระ

 กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้ง

การเปน็กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆและจะนำาเสนอตอ่

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน  

2563  ประกอบกับไม่มีการเสนอชื่อผู้ ใดเข้าพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ ของบริษัทฯจากผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯได้ประกาศรับ

สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2. ประธานกรรมการบริษัท
ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการบริษัท
 สรา้งความม่ันคงอยา่งยัง่ยนืใหเ้กดิข้ึนกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายของบริษัทฯ  ด้วยการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมการดำาเนินธุรกิจและการบริหารงานเพื่อให้

เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
 กำากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัมโีครงสรา้งและคณุสมบตัิ

ที่เหมาะสมต่อการปฎิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ   

ผู้ถือหุ้นและ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังรวมถึงการส่งเสริมและการ

กำากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและ  ความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่อย่างทุ่มเทและซ่ือสัตย์สุจริต โดยคำานึงถึงประโยชน์ 

ของบริษัทฯเป็นหลักสำาคัญ

บทบาทและหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริหาร
 สนบัสนนุคณะกรรมการบรหิารให้สามารถบรหิารจดัการธรุกจิ

ด้วยความโปร่งใส และมีประสทิธภิาพสูงสุดภายใต้นโยบายการกำากับดแูล

กจิการท่ีดี เพือ่ให้การบรหิารงานสามารถบรรลเุป้าหมายตามนโยบาย

และแผนธรุกจิของบรษัิทฯ ควบคู่กบัการส่งเสรมิให้มกีารพฒันาทกัษะ 

ความรู ้ความสามารถ และความชำานาญอย่างสมำา่เสมอ

บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
 ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเช่ือม่ัน 

ความไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ โดยให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 

และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง ความรับผิด

ชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอีกด้วย

3. กรรมการอิสระ
 คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดำารงตำาแหน่งเป็น

กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชน

จำากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจำานวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน 

หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า ปัจจุบันคณะกรรมการ

บริษัท ประกอบด้วย  กรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ

ไม่ได้ทำาหน้าท่ีเป็นผู้บริหารเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและ ผู้ถือหุ้นท่ีมีอำานาจ

ควบคุม เป็นผู้ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯและบริษัทย่อย  

ในลักษณะท่ีจะทำาให้มีข้อจำากัดในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
 กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน 

หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับบริษัทฯและบริษัทย่อย อันอาจมีผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังน้ี

 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจ

ควบคมุของบรษิทั*เว้นแตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้

ไม่น้อยกว่าสอง(2)ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อ สำานักงาน 

ก.ล.ต.ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ

อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

 3) ไมเ่ปน็บคุคลทีมี่ความสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการ

จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ี

น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น  

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้

รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุม 

ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
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 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท*ใน

ลกัษณะทีอ่าจเปน็การขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของ

ตน รวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีำานาจควบคมุ

ของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกิจกับบรษัิท*เว้นแตไ่ดพ้น้จากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง(2)ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขอ

อนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต.

 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท*และไม่เป็นผู้ถือหุ้น

ที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำานักงานสอบบัญชี 

ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท*สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง(2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขอ

อนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต.

 6) ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผู้ ใหบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึ

การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง 

ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้น

ที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง 

วชิาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต.

 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน

ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น  

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน

ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทร่วมหรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน 

ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท*

 9) กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่อง

ได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศเริ่มดำารงตำาแหน่งในครั้งต่อไป

 10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง

เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท*

หมายเหตุ :1) บริษัท* หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 2) เปิดเผย

โดยละเอียดใน แบบ 56-1  ส่วน “ กรรมการอิสระ”

4. คณะกรรมการตรวจสอบ  
                   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ประกอบ

ด้วย กรรมการอิสระซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  68 แห่ง 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535  ประกาศคณะกรรมการ

กำากับตลาดทุน รวมทั้งข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ

กำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 

1 คนมีความรความสามารถด้านบัญชีหรือการเงิน และมี

ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำาหน้าที่ ใน  การสอบทานความ 

น่าเชื่อถืองบการเงินของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบต้องได้รับ 

แตง่ต้ังจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุ้นของบริษทัฯ

โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี

      ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 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 โฮ้บำาเพ็ญ              

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

 หมายเหตุ : * นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล เป็นกรรมการ

ตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งต้ังเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2556

 

ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ

2. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) 

และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ที่เหมาะสมและมี

ประสทิธผิล และพิจารณาความเปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ

ทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของ

บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย

จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

5.   พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ ให้ เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ                      
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว 

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย             

ประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ย

ดังต่อไปนี้

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือ

ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

 (ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน

ของบริษัทฯ

 (ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ                             

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์

 (ฉ) จำานวนการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 (ซ) รายการอืน่ทีเ่หน็ว่า ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย                         

จากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริษัทไดอ้นมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิาร

ความเส่ียง เพ่ือทำาหน้าท่ีในการดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ         

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

 1. นาง อิง ภาสกรนที  

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์   

 กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์   

 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 4. นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ    

 กรรมการบริหารความเสี่ยง

        นาย อภิชาติ  สุขจิรวัฒน์         

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการ 

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556

ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. พิจารณา กำาหนด อนุมัติ นโยบาย วัตถุประสงค์ และ  

กรอบการบริหารความเส่ียงตามหลักการบริหาร ความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร 

หรือ  COSO ERM 2017 โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของ

ธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น เพ่ือเป็น 

กรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ

สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจ

2. กำากับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายใน

และภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลให้ บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุ

วตัถปุระสงคท์ีก่ำาหนดไวแ้ละมกีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิ

ขึน้ของความเสีย่งทีไ่ดร้ะบไุวเ้พ่ือจดัลำาดับความเสีย่งและเลอืกใชว้ธิี

จัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการกำาหนดแนวทาง

นโยบายและกระบวนการในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว

  3. ดแูลและสนบัสนนุให้มกีารสอบทาน ทบทวน นโยบาย แผนจัดการ

ความเสี่ยง กรอบการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร คู่มือการบริหาร                 

ความเสีย่ง และ กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทกุป ีเพือ่

ให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงยังคง

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพการดำาเนนิธุรกิจในภาพรวมพรอ้ม

ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเส่ียง              

ของบริษัทฯ

4. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประสานงานกับประธาน

กรรมการตรวจสอบในการสนบัสนนุงาน คณะกรรมการตรวจสอบ                  

ในการสอบทานความเส่ียงของบรษิทัฯเชน่ความเสีย่งดา้นการทจุรติ

คอร์รัปชัน เป็นต้น เพ่ือให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ระบุไว้ ในกฎบัตร                       

ของคณะกรรมการตรวจสอบ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำาการประเมินผลการ 

ปฏบัิติงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและรายงานผลการ

ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี
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6. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน
        คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทนเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามหลักการกำากบัดแูลกจิการ

ท่ีดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

 1. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์  

 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล 

 กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 3. นางอิง ภาสกรนที 

 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์  

 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมและมี

คณุสมบติัครบถว้นตามกฎหมายใหด้ำารงตำาแหนง่ กรรมการบรษิทั 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้อำานวยการ ที่ครบวาระ 

และ/หรือมีตำาแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม รวมทั้งพิจารณา

กลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดย

พิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยรวมถึง

บัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors’ Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อ

ถือ เช่น บัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ซึ่งเป็น 

ฐานข้อมูล กรรมการท่ีได้รวบรวมรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

โดยให้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการ สรรหาและคัดเลือก

อยา่งมหีลกัเกณฑ ์และโปรง่ใสเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัท และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. กำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 

กรรมการผู้อำานวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำานวน

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการกำาหนดคุณสมบัติ

ของกรรมการ ให้มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและ 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำาหนดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีและหากมี

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้อำานวยการ 

เขา้ใหม ่คณะกรรมการสรรหาควรจดัใหม้กีารปฐมนเิทศขอ้มูลทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

3. พิจารณาแนวทาง หลักเกณฑแ์ละนโยบาย พรอ้มเสนอความเหน็

การกำาหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับ กรรมการ ประธาน เจ้าหน้าท่ี

บริหาร และ กรรมการผู้อำานวยการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน 

ที่เป็นธรรมสมเหตุสมผลเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง

สามารถจูงใจแ ละรกัษากรรมการและผู้บรหิารระดบัสงูท่ีมีคุณภาพ

ไว้ได ้เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปี

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผูอ้ำานวยการเพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

ในการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

5. ทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการ 

ผูอ้ำานวยการ และ ผูบ้รหิารระดบัสงู (Succession plan) เพือ่เตรยีม

พรอ้มบคุคลทีม่ศีกัยภาพใหส้ามารถสบืทอดตำาแหนง่งานในกรณทีี่

กรรมการผู้อำานวยการหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก 

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

6. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรงตามหนา้ที ่และความรบัผดิชอบที่

ได้รับมอบหมายและมีหน้าที่ ให้คำาชี้แจงตอบคำาถามเกี่ยวกับค่า

ตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

7.  คณะกรรมการธรรมาภิบาล
 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งต้ัง คณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

และข้อพึงปฏิบั ติที่ดีสำ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน

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

 *นางสาวจินดา สงรอดได้รับแต่งตั้ง เป็น เลขานุการ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แทน  

นาย สุมล  โฮ้บำาเพ็ญ              

ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
1. พิจารณา ทบทวน นำาเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ในเรือ่ง นโยบายการกำากบัดแูลกจิการใหส้อดคลอ้ง หลกัการกำากบั                  

ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) จรรยาบรรณ

ทางธรุกจิ นโยบายความรับผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม นโยบาย

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายอื่นๆ และแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะ

สนบัสนนุการดำาเนินงานของบรษิทัฯตามแนวทางของธรรมาภบิาล                       

เพือ่กอ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส เปน็ธรรมและสนบัสนนุการเจรญิเตบิโต

ของบริษัทฯอย่างยั่งยืน

2. ตดิตาม ดแูลใหฝ้า่ยบรหิารจดัการนำานโยบายและแนวปฏบิตัต่ิางๆ 

ในขอ้ 1 ไปประยกุต์ใชพ้ฒันาบรษิทัฯอยา่งตอ่เนือ่ง โดยนโยบายและ

แนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของ 

บริษัทฯ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำากับดูแลหรือเกี่ยวข้องและ

เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล

3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้อง

กับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำาหนดไว้

4. ติดตามและส่ังการในกรณีท่ีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและ

พนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีวางไว้

5.  ตดิตามและรายงานผลการปฏิบตังิานขององค์กร ตามนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการทีด่ีและนโยบายอื่นๆที่เกีย่วข้อง เพื่อรายงาน

แก่คณะกรรมการบริษัทและองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8. คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบรหิารตอ้งมคีณุสมบตัติามพระราชบญัญติั

บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือ

บริหาร ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆภายใต้ขอบเขต

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้อนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริหาร 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  ได้รับอนุมัติแต่งต้ัง 

เป็น กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

ขอบเขตอำานาจ หน้าท่ี และความรับผดิชอบของ คณะกรรมการ
บริหาร
1. ให้กรรมการบริหารมีอำานาจดำาเนินการตามนโยบายของ 

คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมายเง่ือนไข กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ของบริษัทฯ เว้นแต่รายการท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติประชุมผู้ถือหุ้น

2. มีอำานาจจัดทำา เสนอแนะ และกำาหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และ

กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯต่อคณะกรรมการบริษัท

3. กำาหนดแผนธรุกจิ อำานาจการบรหิาร กำาหนดงบประมาณสำาหรบั

ประกอบธุรกิจประจำาปี และงบประมาณรายจ่ายประจำาปีเพ่ือเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และดำาเนินการตามแผน

ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และ

แนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท

4. มีอำานาจดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของ 

บริษัทฯ รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยให้

ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การ 

ว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัทฯ

5. มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จาก

สถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำาประกันหรือการชำาระเงิน

หรือใช้จ่ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น  
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การจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน และเพ่ือการดำาเนินงานต่างๆ เป็นต้น ท้ังน้ี 

มีการกำาหนดวงเงินสำาหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท 

หรือจำานวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท 

มอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

ความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

6. มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบัน 

การเงินในประเทศ รวมทั้งการกำาหนดผู้มีอำานาจส่ังจ่ายเงินจาก

บัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัทฯ

7. มีอำานาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับ

ระดับเงินเดือนพนักงานประจำาปีและการจ่ายเงินรางวัลประจำาปี                    

(เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ยกเว้น ตำาแหน่งกรรมการ 

ผู้อำานวยการขึ้นไป

8. มีอำานาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯในตำาแหน่งที่ตำ่า

กว่าตำาแหน่งกรรมการผู้อำานวยการ

9. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้อำานวยการ
     ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2556 วนัที ่17 มถินุายน 

2556 นายตัน ภาสกรนที ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง

     กรรมการผู้อำานวยการ โดยมีขอบเขต อำานาจ หน้าที่ และ 

ความรับผิดชอบดังนี้ 

ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้อำานวยการ
1. ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำาวัน 

ของบริษัทฯ

2. จัดทำานโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบ

ประมาณประจำาปขีองบรษิทัเพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร 

และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. ดำาเนนิการหรอืบริหารงานใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบ

ประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะ

กรรมการบริหาร

4. ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ 

และมีหน้าท่ีรายงานผลการดำาเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึง

ความคืบหน ้าในการดำาเนินงานต ่อคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

5. มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จาก

สถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำาประกัน หรือ 

การชำาระเงนิ หรอืใชจ้า่ยเงนิเพือ่ธรุกรรมตามปกตธิรุกจิของบริษัท 

เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนและเพื่อการดำาเนินงานต่างๆ 

เป็นต้น ทั้งนี้ มีการกำาหนดวงเงินสำาหรับแต่ละรายการไม่เกิน

กว่า 100 ล้านบาทหรือจำานวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการบริษัท

รายการ อำานาจอนุมัติ

การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินในการบริหารงาน ไม่เกิน 50 ล้านบาท

การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินในการซื้อทรัพย์สิน ไม่เกิน 50 ล้านบาท

การสั่งจ่ายตามสัญญา ไม่เกิน 100 ล้านบาท

การตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ ไม่เกิน 20 ล้านบาท

การสั่งจ่ายค่ารับรอง ไม่เกิน 20 ล้านบาท

การสั่งจ่ายค่าการกุศลและสินค้าเผยแพร่ ไม่เกิน 20 ล้านบาท

8.  ออกคำาสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำาเนิน

งานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท   

รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

9 .   ประสานงานกับหัวหน้ าหน่วยตรวจสอบภายในและ 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในเพ่ือให้การดำาเนินการทางธุรกิจรวมท้ัง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 

ข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทตาม หลักธรรมาภิบาล

10. มีอำานาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำางานชุดต่างๆ 

เพ่ือประโยชนแ์ละประสทิธภิาพการจัดการทีด่แีละโปรง่ใส และมอีำานาจ

ในการมอบอำานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการ

6. มอีำานาจพจิารณาอนมุติัการใชจ้า่ยทางการเงนิในการดำาเนนิการ

ตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อ โดยวงเงินสำาหรับแต่ละ

รายการให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในตารางอำานาจอนุมัติที่ผ่านการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำาปี

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำาสัญญา

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

7. กำาหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง  

การโยกย้าย การกำาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและ                                  

การเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำานวยการลงไป 

ตามลำาดับ
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อย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการ 

ผู้อำานวยการ หรืออาจมอบอำานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว มีอำานาจตาม

ท่ีกรรมการผู้อำานวยการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร

ซ่ึงกรรมการผู้อำานวยการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข 

บุคคลท่ีได้รับมอบอำานาจ หรือการมอบอำานาจน้ันๆได้ตามท่ีเห็นสมควร

11.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำานาจบริหารให้แก่บุคคลอ่ืนในการกระทำาการ
แทนและในนามบริษัทฯ
 ท้ังน้ีการมอบหมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการผู้อำานวยการน้ัน จะไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอำานาจหรอื

มอบอำานาจช่วงท่ีทำาให้ผู้รับมอบอำานาจ จากกรรมการผู้อำานวยการ

สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  

(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ/หรือ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กำาหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น

ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่ เกี่ยวข้อง 

กรรมการผูอ้ำานวยการไม่มอีำานาจอนมุตักิารดำาเนนิการในเรือ่งดงั

กล่าว โดยเร่ืองดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  

และ/หรอื  ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ (แล้วแตก่รณ)ี เพือ่อนมุตัติอ่ไป ยกเวน้

เป็นการอนุมัติรายการที่เป็น   ตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้า

ปกติซ่ึงเปน็ไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ และ/

หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกำาหนด

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธาน
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำานวยการ
 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการแยกตำาแหน่งระหว่าง

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำานวยการ ดังนี้

1) ประธานกรรมการบริษัท

 • กำาหนดนโยบาย ทิศทาง การดำาเนินธรุกจิของบรษิทัฯของ

 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุ

 วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำาหนดไว้

 • สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท และ  

 คณะกรรมการชุดย่อยให้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 

 ตามขอบเขตอำานาจหนา้ที ่ความรบัผดิชอบและตามหลักการ

 กำากับดูแลกิจการที่ดี

 • เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 • เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุม

 สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทฯ

 • เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่การประชุมมีการลง 

 คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

2) กรรมการผู้อำานวยการ

 • มีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท และ  

 คณะกรรมการบริหารนำาไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและ 

 ประสิทธิผลบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับดำาเนินงานตามปกติ

 ธุระและงานบริหารของบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร
 คณะผูบ้ริหารระดบัสงูประกอบดว้ยผูบ้รหิารซึง่มีคณุสมบัติ

ตามพระราชบญัญติับรษิทัมหาชนจำากดัพ.ศ.2535 และตามประกาศ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่

เกี่ยวข้อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 5 ท่าน  

ตามลำาดับดังนี้

 1. นายตัน ภาสกรนที 

 กรรมการผู้อำานวยการ

 2. นางอิง ภาสกรนที 

 รองกรรมการผู้อำานวยการ

 3. นายวิโรจน์  สุภาสูรย์  

 รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน

 4. นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ 

 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

 5. นายธนพันธุ์ คงนันทะ  

 รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งต้ัง นางสาว จินดา สงรอด 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักกรรมการผู้อำานวยการ เป็นเลขานุการ

บริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เพื่อทำาหน้าที่เลขานุการ

บริษัทตามที่กำ าหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4)   พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการบรษิทั

ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและ

พัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง ทัง้ดา้นกฎหมาย การบญัช ีหรอืการ

ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ง า น เ ล ข านุ ก า รบริ ษั ท โ ดยคุณสมบั ติ ขอ ง  

เลขานุการบริษัทปรากฏในข้อมูลประวัติกรรมการ และผู้บริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท
     เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำาหนดในมาตรา 

89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 
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สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความ

ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมี

ดังนี้

1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

 1.1 ทะเบียนกรรมการ

 1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประขุมคณะ 

 กรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียรายงานโดยกรรมการหรือ 

ผู้บริหาร

 2.1 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ี “รายงานการมีส่วนได้เสีย”

 (หมายถงึ กรรมการ และผูบ้รหิารมหีนา้ท่ีรายงานการมสีว่น 

 ได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)

 2.2 เลขานุการบริษัทจัดส่งสำาเนารายงานให้ประธาน 

 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7  

 วันทำาการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น

 2.3 ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่ 

 เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้  

 ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทำา 

 เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

3. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศ

กำาหนด

การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดการประชุมคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ไวอ้ยา่งเปน็ทางการลว่งหนา้ตลอดปซีึง่ในการประชมุแตล่ะ

ครั้งจะมีการกำาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและ

วาระเพ่ือพิจารณา มีเอกสารประกอบ การประชุมท่ีครบถ้วน เพียงพอ 

ซึ่งสำานักกรรมการผู้อำานวยการและสำานักเลขานุการบริษัท  

จะดำาเนินการจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนการ

เขา้รว่มประชมุ  ในการประชมุประธานไดจั้ดสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 

เพือ่ใหก้รรมการทกุคนสามารถอภปิรายและแสดงความเหน็ร่วมกนั

ได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็น ผู้ประมวลความเห็น

และขอ้สรปุทีไ่ด้จากทีป่ระชมุบนัทกึการประชมุจัดทำาเป็นลายลกัษณ์

อักษรโดยเลขานุการบริษัทและหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่

ประชุมเอกสารจะถูกจัดเก็บเพ่ือให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้โดย

รายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการแต่ละทา่นสรปุไดด้งัน้ี

รายชื่อ ตำาแหน่ง การประชุมคณะกรรมการประจำาปี 2562

  กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจ
สอบ

 กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

 กรรมการ
สรรหา และ 
กำาหนดค่า
ตอบแทน

 กรรมการ
ธรรมา
ภิบาล

 กรรมการ
บริหาร

ประชุม
โดยไม่มี
ฝ่าย

จัดการ

  1. นาย ตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการ/

ประธานกรรมการบริหาร

6/6 - - - - 12/12 -

2. นาง อิง ภาสกรนที รองประธานกรรมการ/

ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง/กรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน /  

กรรมการธรรมาภิบาล/

กรรมการบริหาร 

6/6 - 4/4 4/4 4/4 12/12 -

3. นาย ธิติ จิรนนท์กาล กรรมการ/กรรมการบริหาร 4/6 - - - - 10/12 -

4. นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์ กรรมการ/กรรมการบริหาร        

ความเสี่ยง/กรรมการบริหาร

6/6 - 4/4 - - 12/12 -
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รายชื่อ ตำาแหน่ง การประชุมคณะกรรมการประจำาปี 2562

  กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจ
สอบ

 กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

 กรรมการ
สรรหา และ 
กำาหนดค่า
ตอบแทน

 กรรมการ
ธรรมา
ภิบาล

 กรรมการ
บริหาร

ประชุม
โดยไม่มี
ฝ่าย

จัดการ

5. นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการ/กรรมการบริหาร        

ความเสี่ยง/กรรมการบริหาร

6/6 - 4/4 - - 12/12 -

6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์ กรรมการ 6/6 - - - - - -

7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ 

นิมมลธนากรณ์

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6/6 4/4 4/4 - - - 1/1

8. นาย ประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ/                         

กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/               

กรรมการสรรหาและ                   

กำาหนดค่าตอบแทน

6/6 4/4 - 4/4 4/4 - 1/1

9. นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ/                        

ประธานกรรมการสรรหาและ                         

กำาหนดค่าตอบแทน

6/6 4/4 - 4/4 4/4 - 1/1

10. นาย ปรีชา อัจฉรานนท์ กรรมการบริหาร - - - - - 11/12 -

11. นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ กรรมการบริหาร - - - - - 12/12
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วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
     คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้  

ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำานวนกรรมการที่เหมาะสม 

โดยปัจจุบันม กรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่

เป็นผู้บริหารจำานวน 6 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 คน 

(ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 คน) ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมี 

วาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี

รายชื่อ
วันที่แต่งตั้งจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ครั้งล่าสุด
ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/
การแต่งตั้ง(AGM)

เป็นกรรมการ
ในปี 2563

ครบวาระปี
 

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
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 บริษัทฯได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ

โปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำางาน

ของบรษิทัฯรวมถงึมกีารพจิารณาปรบัปรงุใหเ้หมาะสมเปรยีบเทยีบ

กับอุตสาหกรรมเดียวกันและอยู่ระดับที่สามารถจูงใจและรักษา

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ได้ และผ่านการ

พจิารณาความเหมาะสมโดยคำานงึถงึผลประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิทัฯ 

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน เปน็ผู้พจิารณา

กำาหนดนโยบายคา่ตอบแทนสำาหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง 

กอ่นนำาเสนอใหค้วามเหน็ชอบโดยคณะกรรมการบรษิทัเพือ่เสนอที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีพิจารณาอนุมัติต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 • นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะ
กรรมการบริษัท
     บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ

ที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงาน         

ของบรษิทัฯ) แตจ่ะจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการทีไ่มม่สีว่นรว่มใน

การบริหารเท่านั้นโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 • นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
    บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร 

เนื่องจากกรรมการบริหารทุกท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนประจำารายเดือน (บาท) เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

ชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

ชุดย่อยอื่นๆ

ประธานกรรมการ 45,000 45,000 - - - 15,000

กรรมการ 35,000 35,000 - - - 15,000

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนที่เป็นบำาเหน็จกรรมการ
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ค่าตอบแทนรวมท่ีเป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบ้ียประชุมและบำาเหน็จกรรมการเป็นจำานวนเงินรวมท้ังส้ิน รายละเอียดดังน้ี

รายนามคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบ
แทนรวม

บำาเหน็จ

กรรมการ

ปี 2562

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง

คณะกรรมการ

สรรหา และ

กำาหนดค่า

ตอบแทน

คณะกรรมการ               

ธรรมาภิบาล

นายตัน  ภาสกรนที 195,219 - - - - - 195,219

นางอิง  ภาสกรนที 334,662 - - - - - 334,662

นายธิติ  จิรนนท์กาล 111,554 - - - - - 111,554

นายธนพันธุ์  คงนันทะ 167,331 - - - - - 167,331

นายวิโรจน์  สุภาสูรย์ 167,331 - - - - - 167,331

น.ส. อารยา  พานิชายุนนท์ 55,777 - - - - - 55,777

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธนากรณ์ 195,219 - 540,000 60,000 - - 795,219

นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล 250,996 - 420,000 - 60,000 60,000 790,996

นายอิสสระชัย  เดชาฤทธิ์ 250,996 - 420,000 - 60,000 60,000 790,996

รวม 1,729,085 - 1,380,000 60,000 120,000   120,000 3,409,085
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ในปี 2560 – 2562 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารดังนี้

   ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2560 - 2562

ค่าตอบแทนอื่นๆ
 ในปี 2560 – 2562 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

บุคลากร
 บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง จึงให้ความสำาคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้คงไว้

ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

 จำานวนพนักงานทั้งหมด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำานวน 371 ตามลำาดับ โดยเป็นพนักงานประจำาทั้งหมด

 ตารางแสดงรายละเอียดจำานวนพนักงานในแต่ละสายงาน

ประเภท

ค่าตอบแทนประจำารายเดือน (บาท) เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง) ค่าตอบแทนประจำารายเดือน (บาท)

จำานวน

(ราย)

ค่าตอบแทน

(บาท)

จำานวน

(ราย)

ค่าตอบแทน

(บาท)

จำานวน

(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

ประเภท

ค่าตอบแทนประจำารายเดือน (บาท) เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง) ค่าตอบแทนประจำารายเดือน (บาท)

จำานวน

(ราย)

ค่าตอบแทน

(บาท)

จำานวน

(ราย)

ค่าตอบแทน

(บาท)

จำานวน

(ราย)

ค่าตอบแทน

(บาท)

เงินสมทบกองทุน

สำารองเลี้ยงชีพ
7 1,596,360 7 1,426,740 6 1,404,504

รวม 1,596,360 1,426,740 1,404,504

แผนก/ฝ่าย
จำานวนพนักงาน

31 ธ.ค. 62
สำานักกรรมการผู้อำานวยการ 10

บัญชีการเงิน 12

การตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม 27

โรงงาน 286

ออกแบบ 6

สื่อสารการตลาด 3

สารสนเทศและการตลาดออนไลน์ 6

ทรัพยากรบุคคล 13

พัฒนาธุรกิจ -

จัดซื้อ 2

กฎหมาย 3

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3

รวมทั้งหมด 371
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การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 ในระหว่างปี 2562 ได้มีการรับพนักงานเพิ่มขึ้นในบางสายงาน เช่นฝ่ายโรงงาน  ฝ่ายส่งออก ฝ่ายการตลาด ฝ่ายกลยุทธ์ 

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

ค่าตอบแทนพนักงาน
 บรษิทัฯ มนีโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนพนกังานทีค่ำานงึถงึความเหมาะสม และเปน็ธรรม ตามความรู ้ความสามารถผลการปฏบิติังานของ

พนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน และตามกฎหมายแรงงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อีกทั้งยังต้อง

ใหม้คีวามเหมาะสมกบัการขยายตวัของธรุกจิ และการเติบโตของบรษัิทฯดว้ย ทัง้น้ี ในการจ่ายคา่ตอบแทนของพนกังานจะเชือ่มโยงกบั การวดัผล  

การดำาเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ซ่ึงพนักงานแต่ละคนจะต้องทำา การประเมินผลต่อ 

ผู้บังคับบัญชา โดยการขึ้นเงินเดือนประจำาปีและการจ่ายโบนัสประจำาปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานตาม การประเมินผล KPI  ในแต่ละปีบริษัทฯ 

มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะท้ังแบบระยะส้ันและระยะยาว เช่น เงินเดือน เงินโบนัส เงินเกษียณ เงินสมทบกองทุนสำารองเล้ียงชีพ 

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

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสำาคัญในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา
 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานกับผู้บริหารหรือพนักงาน ของบริษัทฯในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิหรือผิดสัญญาการจ้าง

แรงงานแต่อย่างใด

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบริษัทฯจึงมีนโยบายท่ีจะพัฒนาพนักงาน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานซ่ึงจะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันและผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้อย่างย่ังยืน ดังน้ัน บริษัทฯ 

จึงส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานมีโอกาสเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน แสวงหาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอด

จนปลูกฝังจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรทุกระดับรายละเอียดดังน้ี 

 • การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้กำาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพ่ือให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเล่ือนตำาแหน่ง หรือสามารถ

โอนย้ายหรือสับเปล่ียนหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ บนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม รวมท้ังกำาหนดหลักเกณฑ์การเล่ือน

ตำาแหน่ง/ปรับระดับตำาแหน่งไว้อย่างชัดเจน

 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จะมุ่งเน้นการฝึกอบรมภายในตามแผนการฝึกอบรมท่ีครอบคลุมท้ังด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ซ่ึงใช้ท้ังการฝึกอบรมภายในและภายนอกโดยให้โอกาสอย่างท่ัวถึงและสม่ำาเสมอ และเหมาะสมกับ

พนักงานแต่ละตำาแหน่งเพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทำางานของพนักงาน  (เปิดเผยโดยละเอียด ในรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน)

หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  เงินประกันสังคม ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างแรงงาน ค่าล่วงเวลา และ 

      สวัสดิการพนักงาน เป็นต้น
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559  

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในปี 2562  คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล และได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด สรุป 

สาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

 2. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์  กรรมการอิสระ/ กรรมการธรรมาภิบาล

 3. นางอิง ภาสกรนที                 กรรมการธรรมาภิบาล

 • พิจารณาทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพื่อนำาไปปรับใช้ภายในองค์กรโดยให้มีความสอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) และเกณฑ์การประเมินตนเองเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และCorporate Governance Code  ของสำานักงาน ก.ล.ต

 • พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับการดำาเนินงานในปี2562 และทบทวนผลการดำาเนินงานที่ผ่าน

มาเพื่อการปรับปรุงการดำาเนินงานด้านกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯให้ดีขึ้นส่งผลให้บริษัทฯได้รับผลประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ  

“ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำาปี 2562

 • ทบทวนและใหค้วามเหน็ชอบนำาหลักการกำากบัดแูลกจิการทีด่ปี2ี560 (CG Code) ไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัธรุกจิของบริษทัฯ และตดิตาม

ผลรายงานการปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำาปี2562 /แบบ 56-1 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Report) เพื่อ

พัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีในภาพรวมของบริษัทฯ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 • ติดตามการทำาหน้าที่ของคณะทำางานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Committee) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆของ 

บริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการดำาเนินงานของบริษัทฯที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็น

ส่วนหนึ่งของการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีการรายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการธรรมภิบาลทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม

          คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เห็นถึงความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ และตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรปูแบบ จึงมุง่มัน่ทีจ่ะกำากบัดแูลให้บรษิทัฯ ดำาเนนิงานตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจเพ่ือพัฒนาและยกระดับการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นการสร้างความ 

เชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

 นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด 

(มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับหลักการกำากับ

ดแูลกจิการทีด่ ีและ มุง่มัน่อยา่งยิง่ทีจ่ะพัฒนาการกำากบัดแูลกจิการ

อยา่งตอ่เน่ืองใหเ้ป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพในการดำาเนนิธุรกจิท่ีมี

การพัฒนาแลการบริหารจัดการที่ดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์

สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

รวมทั้งยึดมั่น คุณธรรม จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจที่มีการ 

เปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง สมบูรณ์  และโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  

และได้จัดทำาเป็นนโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะ

กรรมการธรรมาภิบาล ทำาหน้าท่ีดูแลให้ กรรมการ  กรรมการบริหาร  

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ 

ของ ก.ล.ต. /ข้อบังคับบริษัทฯ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/  

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติ “นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี” 

ของบรษิทัฯในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่6/2013 เมือ่

วนัท่ี 17 มถินุายน 2556และในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้

ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง 

“นโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่”ี เพือ่ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์

ปจัจบุนั และในการประชมุ คณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่6/2561เมือ่

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง  “หลักการกำากับ

ดูแลกิจการท่ีดี” ท่ีครอบคลุม นโยบาย หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เป้าหมายของนโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดี
 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำาคัญในการกำากับดูแล

กิจการที่ดี โดยกำาหนดเป้าหมายของนโยบายการกำากับดูแล

กิจการที่ดีไว้ดังนี้ มุ่งเน้นให้การดำาเนินกิจการเป็นไปอย่างถูก

ต้องตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส

และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความสำาคัญต่อระบบการตรวจสอบและ

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอ ที่ครอบคลุมทุกด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลให้กิจการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นแล\ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้

บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมความสำาคัญของการปฏิบัติ

หน้าที่ตามหลักการกำากับดูแลกิจการอย่างจริงจัง โดยมีการจัด

อบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบายและความรู้เกี่ยวกับ

การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯผ่านรายงานประจำาปี/ 

เอกสารคู่มือหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี / แบบ 56-1/ SD 

Repor t/ รวมถึ งบริษัทฯ ได้ทำ าการประชาสัมพันธ์ผ่ าน 

เ ว็ บ ไ ซต์ บริ ษั ท ฯ “ h t t p : //www. i c h i t a ng roup . com”  

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

www.ichitangroup.com  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก

คนในองค์กร และเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วน

ได้เสีย และผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายนอกให้รับทราบ คณะ

กรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจด

ทะเบียนปี2560 (CG Code2017) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผ่าน

การนำาเสนอจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อปรับปรุง

นโยบายฯให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจ และสามารถนำาไปปรับใช้ได้ทั่วทั้งองค์กรรวมถึงให้มี

ความสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วย

งานการกำากับดูแลที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นการยกระดับแนวทางการ

กำากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทจดทะเบียนที่ได้นำา

มาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลสรุป

เกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับบริษัทฯพร้อมทั้งเหตุผล

และมาตรการทดแทน โดยได้บันทึกไว้เป็นมติของที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัททุกครั้ง

ในปี 2562 บริษัทฯได้นำาหลักการ CG Code 
มาประยุกต์ใช้เข้ากับธุรกิจของบริษัทฯ
ยกเว้นเร่ืองดังต่อไปน้ี
 • ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการบรษิทั และ กรรมการผู้อำานวยการเปน็บคุคลคน

เดยีวกนัเนือ่งจากธรุกจิของบรษัิทฯตอ้งการผูน้ำาทีม่คีวามสามารถ

มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจและเช่ียวชาญในธุรกิจเคร่ืองด่ืม

ถึงแม้ว่าประธานกรรมการบริษัทจะมิ ใช่กรรมการอิสระแต่ 

บริษัทฯก็มีการกำาหนดอำานาจหน้าที่อย่างชัดเจนมีกลไกในการ

ดำาเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำานาจและโปร่งใส ต้ังอยู่บนหลักการ

กำากบัดูแลลกจิการทีด่แีละปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยคำานงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสียพร้อมทัง้บริษัทฯไดแ้ตง่ตัง้กรรมการอสิระ 1 ท่าน

รว่มพจิารณากำาหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้ 

 • การจ้างที่ปรึกษาภายนอกประเมินผลการทำางานของ 

คณะกรรมการทกุ 3 ป ีเน่ืองจากแต่คณะกรรมการบรษิทั กรรมการ

รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ทำาการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกปี โดยได้แสดงความคิดเห็นและประเมินผล

ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ และได้นำาผลการประเมินมาพัฒนาการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการ

ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี

 จากการที่บริษัทฯได้ยึดมั่นในการนำาหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารงานและการดำาเนินงาน

ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาการกำากับดูแลกิจการให้

มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ 
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ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจำาปี 2562
 ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยใน

ตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of  Thai Listed 

Companies) ประจำาปี 2560 /ปี2561/ปี 2562(3 ปีซ้อน) ซ่ึงได้รับการ

ประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ

จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”  ของบริษัทจดทะเบียนท่ีเข้ารับการประเมิน หลัก

การกำากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทฯยึดถือเป็นเกณฑ์และประยุกต์ใช้ในการ

ดำาเนินธุรกิจคือ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ก.ล.ต./ สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/องค์กรเพ่ือความร่วมมือและ

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
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญและสิทธิของ

ผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                            

นักลงทุนรายย่อย  นักลงทุนสถาบัน  นักลงทุนในประเทศและต่าง

ประเทศ เป็นต้น โดยมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุน 

ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิของตนเอง นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้กำาหนดนโยบาย

และแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ส่งเสริมและอำานวยความสะดวก                     

ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้บริษัทฯ ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ 

และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

ท่ีต้องตัดสินใจในท่ีประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

และทันเวลา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ ในการ

ประชุม ขั้นตอนการลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

หนังสือพิมพ์ ล่วงหน้าก่อนท่ีจัดส่งเอกสารเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 คณะกรรมการบริษัท 

กำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี โดยจะจัดขึ้น

ภายใน 4เดอืนนับตัง้แตวั่นสิน้รอบปบีญัชขีองบริษทัฯโดยในป ี2562 

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 

2562 เวลา 14.00 น. โรงแรม อวานี  เอเทรียม กรุงเทพฯ

 ในการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ บรษัิทฯไดป้ฏบิติัตาม

แนวทางของ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น                                      

(AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัท 

จดทะเบียนไทย และสำานักงาน ก.ล.ต. และ ผลการประเมินคุณภาพ              

การจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจำาป ี2562(AGM Checklist) ของ 

บริษัทฯอยู่ในระดับ “100 คะแนน” ขณะท่ีผลคะแนนเฉล่ียของบริษัท

จดทะเบียนโดยรวมท่ีทำาการสำารวจท้ังหมดอยู่ท่ี 93.70 คะแนน

 การอำานวยความสะดวกก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 มติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2562 วันที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำาหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 

2562 ในวันท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อวานี    

เอเทรียม กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้ ขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน

(MRT) ทางด่วน  ป้ายรถเมล์ และ มีรถตู้รับส่งจาก MRT เป็นต้น และ

ได้แจ้งกำาหนดการพร้อมวาระการประชุมให้  ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน

ระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET Portal)ล่วงหน้า 59 วันก่อน

วันจัดประชุมฯ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข” ไว้บนเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ  www.ichitangroup.com ในส่วนของ “เอกสารเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้น” หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ท้ังภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 42 วัน (วันที่ 14 มีนาคม 2562) 

และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

ได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 

หลังจากนั้นบริษัทฯได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จำากดั(TSD) ซึง่เปน็นายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ

เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯในรูปแบบเอกสารท่ีมีข้อมูลเช่น

เดียวกับท่ีปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม  

21 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ความเห็นคณะกรรมการชุดย่อย  

และการลงมติ ในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม 

เป็นต้น พร้อมท้ังได้แนบซีดีรายงานประจำาปี  หนังสือมอบฉันทะ ข้อมูล

เก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการ และ เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมี 

รายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เพ่ือประกอบการพิจารณา

ของผู้ถือหุ้น นอกจากน้ันยังได้ประกาศหนังสือนัดประชุมลงใน

หนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 27 วัน และลงประกาศ

ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ตามท่ีกฎหมายกำาหนด สำาหรับนักลงทุน

สถาบัน เพ่ือเป็นการอำานวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมสามัญฯ 

บริษัทฯได้จัดเตรียมเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามท่ีขอให้กับนักลงทุน

สถาบัน และ นักลงทุนต่างชาติผ่านช่องทาง นักลงทุนสัมพันธ์ 

E-mail : ir@ichitangroup.com ให้พร้อมก่อนวันประชุม ท้ังน้ีเพ่ือ 

ความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังได้

แต่งต้ังกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ถือ

หุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือจะเป็น

กรรมการอิสระตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าประชุมแทน
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 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 

 ในวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2562 เวลา 

14.00 น  ณ โรงแรม อวานี   เอเทรียม กรุงเทพฯ บริษัทฯมีการ

จดัเจา้หนา้ท่ีตอ้นรบัและใหข้อ้มูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบยีน

เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ บริษัทฯใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการ 

ลงทะเบียนการนับคะแนน และแสดงผล  เพื่อความถูกต้อง แม่นยำา 

สะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงทั้งนี้ 

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มประชุม 

และเม่ือเกนิกำาหนดเวลาลงทะเบยีนแล้วผูถื้อหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้รว่ม

ประชุมยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ โดย

สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

และยังไม่ได้มีการลงมติ โดยบริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการ

ออกเสยีงลงคะแนนแบบหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสียงและในวาระการแตง่ตัง้

กรรมการบริษัทฯได้ ให้สิทธผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคลและเพื่อความโปร่งใสบริษัทฯเปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นอาสาทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงโดย

ตลอดการประชุมประธานกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้

สอบถามตลอดการประชุม และเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม ประธาน

กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการ

ทุกท่าน ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน(CFO) 

เลขานุการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  

สอบบญัช ีจำากดั (“KPMG”) และ ฝ่ายกฎหมายของบรษัิทฯเข้ารว่ม

ประชุม และก่อนเร่ิมการประชุมประธานกรรมการบริษัทได้แจ้งสัดส่วน

ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และ

การนับคะแนนเสียง พร้อมกันน้ีคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะไม่

เพ่ิมวาระการประชุมท่ีมิได้แจ้งล่วงหน้าในวันประชุมฯ(รายละเอียดข้ันตอน

การประชุมเปิดเผยไว้แล้วในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2562)

 หลังวันประชุม

 บริษัทฯได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผล 

การลงคะแนนเสยีงในวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้โดยแจง้ผ่านระบบขา่ว

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET Link)พร้อมเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯด้วย บริษัทฯได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครบถ้วนเช่น รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารระดับสูง มติท่ีประชุม  คำาถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 

และสัดส่วนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เป็นต้น บริษัทฯได้ส่ง

สำาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วัน

นับต้ังแตว่นัประชมุและสง่ถึงกระทรวงพาณชิยภ์ายในระยะเวลาตาม

กฎหมายกำาหนดพร้อมท้ังเผยแพร่วีดีโอบันทึกการประชุมและรายงาน

การประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทฯwww.ichitangroup.com ด้วย 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 คณะกรรมการบรษัิทให้โอกาสแกผู่ถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั

ทุกรายทั้งรายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นต้น และมี 

นโยบายในการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นให้เท่าเทียมกันซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

 1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำานวยความสะดวกให้ 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคล

เลือกต้ังเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น

ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET Portal)และเว็บไซต์

ของบริษัทฯในปี 2562 แจ้งระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 

ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ วาระ หรือ บุคคลเพื่อ

เลือกตั้งกรรมการในช่วงเวลาดังกล่าว

 2. คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้ง

เป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็นโดยเฉพาะวาระสำาคัญท่ีผู้ถือหุ้น ต้องใช้

เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

 3. คณะกรรมการบรษิทัเสนอชือ่กรรมการอสิระอยา่งนอ้ย 

1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ/หรือ                               

บุคคลอ่ืนใดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมฯโดยบริษัทฯได้จัดส่ง 

ใบมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนดไปพร้อมหนังสือ

เชิญประชุมฯทุกครั้ง

 4. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนน

เสียงในวาระที่สำาคัญ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

 5. รายการระหว่างกันบริษัทฯได้ดำาเนินการอย่างยุติธรรม

ตามราคาตลาดและกฎหมายและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า(Fair and 

at arms’ length) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 6. ผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป นกัลงทนุตา่งชาต ิและ นกัวเิคราะห ์

 สามารถเสนอแนะแสดงความคดิเห็นหรอืสอบถามข้อมลูได้โดยตรง

กับผู้บริหารใน กิจกรรม Opportunity Day /การประชุม Roadshow 

/ การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นต้น บริษัทฯจัด

ให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department)

เป็นศูนย์กลางโดย มีคุณพิม์รัมภา จันทร์ผ่องศรี ทำาหน้าท่ีดูแลเก่ียวกับ

การเปดิเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑบ์รษิทัจดทะเบยีน ผ่านทาง Email: 

ir@ichitangroup.com และเบอร์โทร 02-0231111

 7. คณะกรรมการบรษัิทไดก้ำาหนดนโยบายการเกบ็รกัษาและ

ปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในไวเ้ปน็ลายลกัษณอ์กัษร และแจ้งนโยบาย

ดังกล่าวให้ กรรมการ  ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนในองค์กร 

รบัทราบและถอืปฏบิติัพรอ้มกำาหนดใหก้รรมการทุกคนและผู้บรหิาร

ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ง

รายงานดงักลา่วแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบอยา่งนอ้ย 1 วนั ลว่งหนา้กอ่น

ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะนำารายงานให้ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบรายไตรมาสรายละเอียดเพ่ิมเติม

ในหัวข้อ “การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน”

       ในปี 2562ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯทำาการซื้อ

ขายหลกัทรัพย์โดยใชข้อ้มลูภายในและบรษิทัฯไมม่กีรณกีารไมป่ฏบิติั

ตามหลักเกณฑ์การทำารายการระหว่างกันหรือซื้อขายหลักทรัพย์
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ที่กำาหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ /สำานักงาน ก.ล.ต/ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและ

ภายนอกของบริษัทฯ รวมถึงการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่มอย่างยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายและให้ความ

สำาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น

ธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และยึดม่ันการดำาเนินธุรกิจด้วย

ความซ่ือสัตย์ โปร่งใสและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและการร่วมพัฒนาชุมชนหรือ

สังคม คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวทางดำาเนินการท่ีชัดเจน

ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่เลือกปฏิบัติบริษัทฯมีคณะ

กรรมการตรวจสอบท่ีมีความอิสระ พิจารณาและตรวจสอบข้อมูล

ตามกระบวนการท่ีบริษัทฯกำาหนดไว้โดยสามารถสรุปความสำาคัญต่อ

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้องได้ดังน้ี

 ลกูคา้  :   มุง่เนน้ใหลู้กคา้ไดร้บัผลประโยชนแ์ละความพงึพอใจ

อยา่งสงูสดุ โดยใหค้วามสำาคญักบัการเอาใจใส่ลูกคา้ในทกุกลุม่ และ

นำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังเล็งถึง

ประโยชน์และคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าและบริการพร้อม

กำาหนดนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ

ลูกค้าไว้ใน “จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ”

 ผู้ถือหุ้น : มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโต อย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม

เหมาะสมแกผูถ้อืหุน้โดยดำาเนนิการใหม้ผีลประกอบการทีด่แีละมกีาร

ขยายธุรกจิใหเ้ตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งอยา่งยัง่ยนืพรอ้มทัง้มรีะบบการ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบการบริหาร 

ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันให้ข้อมูล

ของบริษัทฯ ที่ทันกาล ถูกต้อง ครบถ้วน ในนโยบาย“จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ”

 พนักงาน  :  มุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องและ

สง่เสรมิพนกังานใหม้โีอกาสในความกา้วหนา้และความมัน่คงรวมทัง้

ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม

และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และผลของการปฏิบัติงาน

ซ่ึงวัดโดยดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำาเร็จของงาน(KPIs)โดย 

รายละเอียดปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 คู่ค้าและเจ้าหนี้ : มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และ

ความร่วมมือที่ดี ได้ยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ทุกประเภท โดยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข

ทีไ่ดม้กีารตกลงตามสญัญา รวมถึงหลักเกณฑแ์ละตามทีก่ฎหมาย

กำาหนด เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

 พันธมิตรและคู่แข่งขันทางการค้า : บริษัทฯปฏิบัติต่อ

พันธมติรและคูแ่ขง่ขนัทางการคา้อยา่งเปน็ธรรมและรักษาความลบั

ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกรอบการ

แข่งขันที่ดี เพื่อเป็นการรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ

แข่งขัน รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งขันทาง 

การคา้อยา่งไมส่จุริตและไมเ่ปน็ธรรมทัง้นีบ้รษิทัฯไมเ่คยมปีระวตักิาร

ผิดนัดชำาระหนี้เลย

 ทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯให้ความสำาคัญกับการไม่

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำาหนดเป็นนโยบาย

และวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน มีการสื่อสาร ติดตาม 

ควบคมุดแูลและตรวจสอบเพือ่มิใหเ้กดิการลว่งละเมดิทรพัย์สนิทาง

ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยรายละเอียดปรากฏใน “รายงานการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน”

 ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจ

อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระมัดระวัง 

ในการกระทำาที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และ

ใหค้วามใส่ใจกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มเปน็อยา่งด ีโดยจะดำาเนนิ

ธรุกิจอยา่งมีจรยิธรรม และใหก้ารสนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ ท่ีเก้ือกูล

และสรา้งสรรคต่์อสงัคมตาม  ความเหมาะสม อกีทัง้รบัผดิชอบและ

ดูแลไม่ให้มีผลกระทบเกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำานึก

และความรบัผดิชอบตอ่สงัคมทัง้นี ้บรษิทัฯจะปฏบิตัติามขอ้กำาหนด

ของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มี

สว่นไดเ้สยีไดร้บัการดแูลอยา่งดโีดยรายละเอยีดปรากฏใน“รายงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 บริษัทฯ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เป็นส่วนหน่ึงใน

ความสำาเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการ

บริษัท และ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้กำาหนดแนวปฏิบัติท่ี

ครอบคลุมถึงสิทธิ และผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่าง

ท่ัวถึง การจัดให้มีช่องทางสำาหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความ

คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ ซึ่งได้แสดง

รายละเอียดไว้ใน “หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี” โดยได้เผยแพร่นโยบาย

ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี “http://www.ichitangroup.com/

investor.php/corporate” หัวขอ้ “ การกำากบัดแูลกจิการทีด่”ีรวม

ถึงได้จัดทำา “รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน”ตามมาตรฐานสากล 

GRI  และ UN Sustainable Development Goals แบบแยกเล่ม 

จากรายงานประจำาปี 2562 เพ่ือรายงานและเปิดเผยการดำาเนินงาน  

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม 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 

ไดเ้สยี”  บรษิทัฯเปดิเผยโดยละเอยีดไว้ใน “รายงานการพฒันาอยา่ง

ยั่งยืน”
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 • ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้

เกิดความคุ้มค่า โดยกำาหนดให้พนักงานมีความเอาใจใส่และ 

ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้

ผู้มีส่วนได้เสีย เช่นพนักงาน และผู้บริหาร ของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการ

ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิด

อบุตัเิหตอุตัราการหยดุงาน และอตัราการเจบ็ปว่ยจากการทำางาน

เปิดเผยไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”และ แบบ56-1

 • ได้กำาหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติ 

และเปิดเผยตัวเลขจำานวนช่ัวโมงเฉล่ียของการฝึกอบรมของพนักงาน

ต่อปีเปิดเผยไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”และ แบบ 56-1

 • ได้มีการกำาหนดนโยบายอื่นๆ เช่น นโยบายต่อต้าน

คอรร์ปัชัน  นโยบายท่ีจะไม่เกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธิมนษุยชนทกุ

รปูแบบ การปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรมตอ่ลกูคา้ คูแ่ขง่ คูค่า้ เจา้หนี ้ การ

ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ เป็นต้นเปิดเผยไว้ใน 

“รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”และ แบบ 56-1 และเว็บไซต์ 

“http://www.ichitangroup.com/pdf/corporate/Corporate 

GovernanceReport.pdf” 

 • กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน

การทจุรติคอรร์ปัชนั วา่ด้วยการรบัและการใหส่ิ้งของหรอืประโยชน ์  

อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดย

มีการเปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้ทราบและยังมีการเปิดเผย 

ความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชนัในคูม่อืแนวปฏบิติั “การตอ่ตา้น

การทจุริตคอรร์ปัชนั” http://www.ichitangroup.com/investor.

php/anti_corruption

 • การติดตามประเมินผล การฝึกอบรม จำานวนชั่วโมงเฉลี่ย

ในการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 8 ช่ัวโมง/คน/ปี ซ่ึงมากกว่า

เกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำาหนดไว้ ที่  6 ชั่วโมง/คน/ปี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูล 

สารสนเทศ ของบรษัิทฯ ท้ังขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ิใชข่อ้มลู

ทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบการเปิดเผย

ข้อมูลของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยเปิดเผย

หลากหลายช่องทางเช่น รายงานประจำาปี / แบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)/รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน(SD 

Report)/ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Link) / เว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com เป็นต้น  ดังนี้

 1 .  เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำาหนดและตามกฎหมายโดย

เปิดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 2.เปิดเผย “นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี” “จรรยาบรรณ

ในการดำาเนินธุรกิจ” “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” ที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ไว้ โดยสรุปผลการปฏิบัติตาม

นโยบายดังกล่าว

 3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ 

บริษัทฯและสารสนเทศทางการเงิน งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับ 

การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี  และไม่มีประวัติการถูก

สั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 4. มกีารกำาหนดขอบเขตหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและ

คณะกรรมการชุดย่อย และจำานวนครั้งของการประชุม และ                       

จำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและ

ความเห็นจากการทำาหน้าที่

 5. เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีสะท้อน

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ การให้ค่า

ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน  โดยสามารถ 

ดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ใน รายงาน

ประจำาปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)

 6. จดัส่งรายงานทางการเงิน คำาอธบิายและการวเิคราะห์ฐานะ

ทางการเงินและผลการดำาเนินงาน ( MD&A)ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

และ สำานักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำาหนด

 7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ  และมีความน่าเชื่อ

ถอื โดยเปน็ผูส้อบบญัชท่ีีไดรั้บความเห็นชอบจาก สำานกังาน ก.ล.ต.

 8.คณะกรรมการบรษิทัให้ความสำาคญัตามนโยบายทีจ่ะไม่ให้

กรรมการ  ผูบ้รหิาร และ พนกังานใช้โอกาสจากการเปน็ กรรมการ

ผูบ้รหิารหรอืพนกังานแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน  ดงัทีไ่ดก้ำาหนด

ไว้ในคู่มือ “จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ” ถึงข้อปฏิบัติสำาหรับ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ใหห้ลกี

เลีย่งการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกันที ่อาจกอ่ให้เกดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กับบริษัทฯและบริษัทย่อย ในกรณีที่จำาเป็นต้องทำา

รายการดังกล่าวต้องกระทำาโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำา

รายการกับบุคคลภายนอกรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และ ท่ีมี

ส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ       

หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศ 

สำานักงาน ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง

หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (IR)

 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดต้ังหน่วยงานนักลงทุนพันธ์ 

(Investor Relations Section)ที่ดำาเนินงานตาม “จรรยาบรรณ 

นักลงทุนสัมพันธ์” และเป็นศูนย์กลางเพ่ือดูแลเก่ียวกับการเปิดเผย 

ข้อมูลของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนนักลงทุนสถาบัน  

นักวิเคราะห์ และประชาชนชนทั่วไปที่สนใจในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
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อยา่ง  เทา่เทียมและเปน็ธรรมนอกจากนีบ้รษัิทฯมกีารเปดิเผยขอ้มลู   

เกี่ยวกับบริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

ผลการดำาเนินงาน งบการเงิน ข่าวสารบริษัทฯ ข้อมูลหลักทรัพย์ กิจกรรม

หลักทรัพย์รายงานประจำาปี/รายงานแบบ56-1/ข้อมูลต่างๆผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท ่ีhttp://www.ichitangroup.com/investor.php 

ส่วน นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ 

มีความทันสถานการณ์รวมถึงบริษัทฯให้ความสำาคัญกับการเผยแพร่

ข้อมูลผ่าน กิจกรรมงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารระดับสูงมี

ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ 

โดยตรงเพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจทีด่ตีอ่การบรหิารงานของบรษิทัฯและ

ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ มี

กิจกรรมในการนำาเสนอข้อมูลของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

เช่นการนำาเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์  การร่วมประชุม Roadshow 

การจัดนำาเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (Company Visit)  การนำา

เสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) การนำาเสนอข่าวสารผ่าน

ส่ือมวลชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ  และให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

ทางอีเมล์ (E-mail) และโทรศัพท์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเก่ียวกับ

บริษัทฯเบ้ืองต้นท่ีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ คุณพิม์รัมภา จันทร์ผ่องศรี 

ตำาแหน่ง ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์และบริหารความเส่ียง โทรศัพท์ 

02-023-1111 หรือ Email : ir@ichitangroup.com

 ในปี 2562 บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบข้อมูล

ทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่รายงานทางการเงินโดยบริษัทฯจะ

รายงานขอ้มลูทีต้่องรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชแีละสารสนเทศ

สำาคัญตามเหตุการณ์และตามที่กฎหมายกำาหนด พร้อมกันนี้             

การเปดิเผยรายงานงบการเงนิของบรษิทัฯเปน็ไปตามมาตรฐานการ

บญัชทีีร่บัรองทัว่ไปทีผ่่านมาบรษิทัฯยงัไมเ่คยมปีระวตักิารถูกสัง่ให้

แก้ไขงบการเงนิ พรอ้มกนันีบ้รษิทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มลูทีม่ิใชง่บการเงนิ

ตามข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันเวลาและโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการ

ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 ในปี 2562 บริษัทฯจัดให้มีการนำาเสนอข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

และ นักวิเคราะห์ ดังนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ สามารถ

ติดตามไดผ่้านทางเว็บไซต์บริษทัฯในสว่น “ปฎทินินกัลงทนุสมัพันธ”์ 

,”IR Newsletter” และ “ข่าวสารผูถ้อืหุน้/นกัลงทนุ”  http://www.

ichitangroup.com/investor.php/ir_calendar  และเว็บไซต์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำาดับ สรุปกิจกรรมในปี 2562 จำานวน(ครั้ง)

1
กรรมการผู้อำานวยการ และผู้บริหารระดับสูง ต้อนรับคณะนักลงทุนจาก บลจ.เมย์แบงก์ 

กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ณ โรงงานอิชิตัน กรุ๊ป
1

2 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี (AGM) วันที่ 25 เมษายน 2562 1

3

การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SETLINK)  

https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=ICHI&currentpage=1& 

language=th&ssoPageId=8&country=TH

23 รายการ

4
ร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) (28/8/62)

https://www.set.or.th/streaming/#/vdo/2352?title=Opp%20Day
1

5
Analyst Meeting และ Investor Group Meeting : กลุ่มนักลงทุนรายย่อย /   

กลุ่มนักลงทุนสถาบัน ณ  สำานักงานใหญ่ของบริษัทฯ
7

6
Roadshow ในประเทศ พบนักลงทุนสถาบัน: กรรมการผู้อำานวยการ และผู้บริหารระดับสูง

ร่วมงาน  CONSUMER   DAY 2019 จัดโดย  บลจ.โนมูระ
1

7 วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ :  IR Newsletter 2

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

9 บริษัทฯมีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรทำาหน้าที่ออก Press Release และข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทฯทั้งปี
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ต้อนรับ คณะนักลงทุน จาก MAYBANK CONSUMER DAY 2019

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำาคัญในกำาหนดให ้

ม ีการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั 

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณธุรกิจ  

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท

ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ

ประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับ

ประเทศและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

เป็นอย่างดี รวมถึงมีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย

ของบรษิทัฯโดยร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร

ระดับสงูในการกำาหนดวสิยัทศัน์ พันธกจิ การบรหิารความเสีย่ง 

แผนการดำาเนนิงาน และงบประมาณของบรษิทัเป็นประจำาทกุปี               

ตลอดจนกำากับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำากลยุทธ์และ

แผนงานประจำาปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

หลักของบริษัทฯซ่ึงในการกำาหนดกลยุทธ์และแผนงาน

ประจำาปี ได้มกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อม ความท้าทายและ

โอกาสที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ เพื่อให้ออกมา

เป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์หลักทั้งระยะส้ัน 

และระยะยาว พร้อมกันนี้บริษัทฯได้มีนโยบายเก่ียวกับ 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั เช่น โครงสร้าง

ของกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการรวมทั้งบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นต้น โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

 1.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำานวนรวม 9 ท่าน  

มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการ

จากฝ่ายบริหาร 6 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้มาจากฝ่าย 

บริหาร 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตาม

หลกัเกณฑท์ีส่ำานกังาน ก.ล.ต.ซึง่สอดคลอ้งกบัเกณฑข์อง

สำานักงาน ก.ล.ต. ที่กำาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมี

กรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำานวน

กรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์มี

ประวัติการทำาางานท่ีโปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ 

มีความหลากหลายวิชาชีพ และมีประสบการณ์ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะด้าน

บัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านวางแผนกลยุทธ์  

ด้านกฎหมาย และด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีโดยมิได้มี

การกีดกันทางเพศแต่อย่างใด

 1.2 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ซึ่ง

มีบทบาทหน้าที่แสดงรายละเอียดไว้ ใน “การสรรหา

กรรมการ และ ผู้บริหาร”ของบริษัทฯได้แก่

 1) คณะกรรมการตรวจสอบ    

 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    

 3) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 4) คณะกรรมการธรรมาภิบาล   

 5) คณะกรรมการบริหาร                                  

 1.3 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ

บริหาร และ กรรมการผู้อำานวยการเป็นบุคคลเดียวกัน

อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มีการกำาหนดขอบเขตหน้าที่  

ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำานาจอย่างชัดเจน

 1.4 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ัง “เลขานุการบริษัท” 

เพือ่ทำาหนา้ทีใ่หค้ำาแนะนำาดา้นขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั กฎหมาย

แลกฎเกณฑต์า่งๆทีค่ณะกรรมการจะตอ้งทราบ และปฏิบตัิ

หน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง

การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและ
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จัดปฐมนิเทศน์เกี่ยวกับบริษัทฯให้กรรมการใหม่หน้าที่และ

ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัทเปิดเผย 

รายละเอียดไว้ใน รายงานประจำาปี และ แบบ 56-1

 1.5 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและสนับสนุน  

ให้ กรรมการ   กรรมการผูอ้ำานวย และ ผูบ้รหิารระดบัสูง 

ให้ได้พัฒนาและอบรมความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ

งานอย่างสมำ่าเสมอเช่น ในปี2562 ได้มีการจัดฝึกอบรม 

สร้างความรู ้ความเข้าใจ การเรียนรูก้ารป้องกนัแก้ไขปัญหา

ทจุรติคอรปัชนัในระดบัองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

 1.6 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดย่อย มีกำาหนดการประชุมรายไตรมาส และได้แจ้งเป็น

กำาหนดการล่วงหน้าแก่กรรมการทุกท่านทั้งปีโดยสำานัก

เลขานุการบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับ

คณะกรรมการลว่งหนา้ 7  วันทำาการและกำาหนดให้จำานวน

องค์ประชุมคณะกรรมการมีขั้นต่ำา เพ่ือคณะกรรมการจะ

ลงมติในที่ประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า  

2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดโดยในปี 2562 คณะ

กรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และการประชุม

โดยไมม่ฝีา่ยบรหิาร (Non-Executive Director-NED)1 ครัง้     

 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั กรรมการทกุทา่น

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ 

มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและ

จดัเกบ็รายงานประชมุทีผ่า่นการรบัรองจากคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงยังเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ เพือ่ใชก้ารประกอบการพิจารณาวาระ

ต่างๆ อีกด้วยประธานกรรมการบริษัท ร่วมกับกรรมการ

อสิระ 1ทา่น  เปน็ผูพ้จิารณาเลือกเรือ่งเขา้วาระการประชมุ

คณะกรรมการ และกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระที่จะ

เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม 

 2. คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อย 

5 คณะ เพื่อช่วยใน

 2.1 ติดตามและการกำากับดูแลการดำาเนินงานให้ใกล้ชิด

มากขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส 

 2.2 คณะกรรมการบริษัท มีการกระจายอำานาจ 

ในการบริหารงานที่ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการ

บริหารจัดการ โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ  

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

ในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก

การกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิาร

เพ่ือชว่ยในการพิจารณาและกลัน่กรองงานเฉพาะเรือ่งเพือ่

ประกอบการตัดสินใจของกรรมการผู้อำานวยการ

 2.3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และประธาน 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นกรรมการอิสระเพื่อ 

ความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

 3 . บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบคณะ

กรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำานวยการ

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มี  

ความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผู้นำา 

ซ่ึงเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัท  

มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยรวมดังต่อไปนี้

 3.1 กำาหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ 

กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ 

ปีละ 1 ครั้งร่วมกับคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งจัดให้ 

มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนด

เพื่อกำากับดูแล ติดตามให้ฝ่ายบริหารดำาเนินธุรกิจ 

เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำาหนดและนำากลยุทธ์ของบริษัทฯ 

ไปปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย 

ฝ่ายบริหารจะรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รับทราบรายไตรมาส

 3.2 อนุมัตินโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  

และบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็น 

ลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน 

ทุกคนรับทราบผ่าน ทางการจัดประชุม  เว็บไซต์ และ  

อีเมล์ ของ บริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร 

พร้อมบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนและได้เปิดเผยไว้ ใน 

เว็บไซต์ของบริษัทฯหัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการที่ดี” 

ht tp ://www.ich i tangroup.com/corporate_ 
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 3.3 กำากบัดแูลให้การดำาเนนิธรุกจิเปน็ไปตามนโยบาย

และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดย

คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่แสวงหา

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด ไม่ดำาเนินการ 

อันใดที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของ 

บรษิทัฯปฏบิติัหนา้ทีด่ว้ยความรบัผิดชอบความระมัดระวัง 

ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการดูแลให้การดำาเนินกิจการ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติ 

คณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย 
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หลักเกณฑ์ พ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สำานักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น

 3.4 กำาหนดนโยบายทางการเงินให้มีระบบควบคุม 

ที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย

 3.5 กำาหนด ติดตามและการปฏิบัติตามหลักการ

กำากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องของ 

บริษัทฯ ที่ได้จัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณา

ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

เป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 3.6 จัดให้มีช่องทางในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้นและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

 3.7 จัด ให้มีการจัดทำ าแผนสืบทอดตำ าแหน่ง  

(Succession Plan) สำาหรับ กรรมการผู้อำานวยการ หรือ

ผู้บริหารระดับสูง โดย กรรมการผู้อำานวยการจะรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการดำาเนินงาน 

ตามแผนสืบทอดตำาแหน่งปีละ1ครั้ง

 3.8 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  

และนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 

แกธ่รุกจิ พรอ้มทัง้กำากบัดูแลการบรหิารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ

 3.9 กำาหนดนโยบายบริหารความเส่ียงและพจิารณา

ถงึปัจจยัความเสีย่งที่สำาคญัครอบคลมุทัง้องค์กรอนัอาจ

เกิดขึ้นกำาหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

และติดตามผลการดำาเนินงานตามแนวทางป้องกัน 

ความเส่ียงน้ันท่ีเสนอโดย  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 3.10 กรรมการของบริษัทฯมาจากการแต่งต้ังและมี

คุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

ว่าด้วย พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำากัด ข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. 

และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 

เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

 3.11 กรรมการผู้อำานวยการ ทำาหน้าที่บริหารงาน

ของบรษิทัฯในดา้นตา่งๆ ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายทีก่ำาหนดและ

ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงาน

ทั่วไปของบริษัทฯ

   4.การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

        คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายการดำารง

ตำาแหน่ง “กรรมการ” ในบริษัทจดทะเบียนอื่นสำาหรับ

กรรมการ และกรรมการผูอ้ำานวยการของบรษัิทฯได้ไมเ่กิน 

3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน และกรรมการผู้อำานวยการ  

ไมม่ทีา่นใดทีด่ำารงตำาแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอืน่

เกิน 3 บริษัท

 5.วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ

    คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำาหนดนโยบาย

วาระการดำารงตำาแหน่ง “กรรมการอิสระ”ของบริษัทฯ

ให้ไม่เกิน 9 ปี ณ ปัจจุบัน กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน 

ไม่มีท่านใดที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

เกิน 9 ปี

 6.จรรยาบรรณธุรกิจ

 คณะกรรมการบรษิทั ได้กำาหนดหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบั

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ  ฝ่ ายบริหาร  

และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มี 

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการ

กำาหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็น

ประจำา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน

ทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมถึง 

ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเปิดเผยไว้ ใน 

เว็บไซต์ของบริษัทฯหัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการท่ีดี”  

ข้ อ ย่ อ ย  “ จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร ดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ”  

ht tp ://www.ich i tangroup.com/corporate_ 
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 7.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่า การตัดสินใจ

ใดๆ ในการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำาเพื่อ 

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยง

การกระทำาที่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

โดยกำาหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการ 

ทีพิ่จารณาต้องแจง้ให้บรษิทัฯ ทราบถงึความสมัพันธห์รอื

การเกีย่งโยงของตนในรายการดงักลา่ว และตอ้งไม่เขา้รว่ม

การพิจารณา ตัดสนิ รวมถงึไมม่อีำานาจอนมุติัในธรุกรรม

นั้นๆคณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่ง ได้มีการพิจารณา 

ความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

ที่สำานักงาน ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนดรวมทั้ง

มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี และ แบบ 56-1
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  8. ระบบการควบคุมภายใน

 คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ความสำาคัญต่อระบบ

ควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน  

และเพ่ือใหเ้กดิประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน บริษทัฯ จึงได้

กำาหนดภาระหนา้ทีอ่ำานาจการดำาเนนิการของผูป้ฏบิติังาน

และผู้บริหารไ ว้ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  

มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิด

ประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตาม

ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยคณะกรรมการบริษัท 

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำาหน้าที่ 

ในการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบ

ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยแต่งต้ังผู้จัดการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  

และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำาคัญของบริษัทฯ 

ได้ดำาเนินการตามแนวทางที่กำาหนดและมีประสิทธิภาพโดย

เปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน/ 

การตรวจสอบภายใน/นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”

 9.การบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทำาการประเมินความ

เพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เพ่ือพิจารณา 

หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบัติงานให้ผล 

การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปิดเผย 

รายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเส่ียง และ การบริหาร

ความเสี่ยง”

 10. รายงานของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะทำาหน้าทีส่อบทานรายงาน

การเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน

และนำาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท

รายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ 

ต ่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย ่อย รวมทั้ง

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาป ี 

งบการเงินดังกล่าวจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี

รับรองและตรวจสอบ/สอบทานโดยผู ้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย รวมทั้งจะดำาเนินการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศที่สำาคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน

บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสมำ่าเสมอ 

รายละเอียดในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการต่อรายงานทางการเงิน”

 11. แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญ

ของการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตลอดจนการดำาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง  

อันจะนำามาซึ่ งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กร 

อย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำาแผน

สืบทอดตำาแหน่งขึ้นสำาหรับกรรมการผู้อำานวยการ/ 

ผู้บริหารระดับสูง/พนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อกำาหนด 

ขัน้ตอนและกระบวนการสบืทอดตำาแหนง่ของบรษิทัฯ เพือ่

ให้ม่ันใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการ

สืบทอดตำาแหน่งที่สำาคัญ ขององค์กรต่อไปในอนาคต  

โดยแต่ละปีจะกำาหนดให้มีการพิจารณาเลื่อนตำาแหน่ง 

ตามหลกัเกณฑท่ี์กำาหนดโดยตัวชีว้ดัผลสำาเร็จของงาน(KPI)

   12. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

และ การประเมนิตนเองของกรรมการผูอ้ำานวยการ (CEO)

 คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มีการประเมิน 

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการชดุย่อยรายบุคคล และ กรรมการผู้อำานวยการ 

เป็นประจำาทุกปี โดยได้จัดทำาการประเมินใน 4 รูปแบบ 

ตามแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื่อความเข้าใจในการทำางานของคณะกรรมการบริหาร

บริษัท รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็น

ร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อโดยหากคะแนนเฉลี่ย 

มากกว่าร้อยละ 85= ดมีาก/ร้อยละ 75-84 = ดี/ร้อยละ 

65-74 = ค่อนข้างดี/ ร้อยละ 50-64=พอใช้/ตำ่ากว่า 

ร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ในปี 2562 มีผล ดังนี้

 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งคณะทั้งหมด 60 ข้อ คะแนนเต็ม 240 คะแนน ได้คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 96.8  เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก 

 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการราย

คณะทัง้หมด 36 ขอ้ คะแนนเตม็ 144 คะแนน ไดค้ะแนนเฉลีย่ 

ร้อยละ 99.1 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและ 

คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล ท้ังหมด 11 ข้อ คะแนนเต็ม 

44 คะแนน ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 97.1 เกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก

 4) การประเมนิของกรรมการผูอ้ำานวยการ (CEO) 

โดยประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  

และ CEO ประเมินตนเองทั้งหมด 54  ข้อ คะแนนเต็ม 216 

คะแนน ไดค้ะแนนเฉลีย่ร้อยละ 95.4 เกณฑอ์ยู่ในระดบั ดมีาก
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 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให ้เลขานกุารบรษิทั

เปน็ผูจ้ดัเตรยีมแบบประเมนิใหก้รรมการทกุทา่นเปน็ประจำา

ทุกปีแล้วรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รับทราบโดยในปี2562 ทำาการประเมินในวันที่  11 

พฤศจกิายน 2562แลว้แจ้งใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

รับทราบใน วันที่  11 ธันวาคม  2562

 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
         การประเมินใน 4 รูปแบบครอบคลุมประเด็นหลักๆดังน้ี

 1) นโยบายคณะกรรมการ 

 2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

 3) การจัดเตรียมและดำาเนินการประชุม 

 4) แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

  ของคณะกรรมการ

 5)  ก า รดู แ ล เ รื่ อ งก ารควบคุ มภ าย ใ น แล ะ 

  ตรวจสอบภายใน

 6)  การดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (CEO)

 7)  การบริหารงานและความเป็นผู้นำา (CEO)

 13. ค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบรษิทั แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทนเพื่อทำาหน้าที่ เสนอความเห็น 

และพิจารณาเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของคณะ

กรรมการแต่ละชุด  กรรมการผู้อำานวยการ และ ผู้บริหาร

ระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี โดยได้กำาหนด

นโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและอยู่ใน

ระดับท่ี เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของ

กรรมการ และผู้บรหิารแต่ละทา่น ซ่ึงเปน็ผลตอบแทนทีจู่งใจ

ในระยะยาวท่ีสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ 

โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำาเสนออัตราค่าตอบแทน

เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทั้งนี้ 

บริษัทฯ กำาหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่

กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำานักงาน ก.ล.ต. 

กำาหนดรายละเอยีดในหวัข้อ “คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั

และกรรมการบริหาร”

 14. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการ

และผู้บริหารให้มีการร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเพ่ือ 

ให้พัฒนาความรู้ ในทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเพิ่มศักยภาพในด้านการกำากับ

ดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง 

 • การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
  คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มีการปฐมนิเทศ

กรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ในธุรกิจ  และการดำาเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ  

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้าง 

ความรู้และมุมมองใหม่ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้าน

การกำากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ

เทคโนโลยี  และนวัตกรรมใหม่  เพื่อช่วยสนับสนุน 

การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน  บริษัทฯจัดให้มีการ

ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขานุการบริษัท 

นำาเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัท 

จดท ะ เบี ยน  คู่ มื อการกำ ากั บดู แลกิ จการที่ ดี แ ล ะ 

จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างธุรกิจ 

และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำานาจหน้าที่ กฏหมาย

ที่ควรทราบ ฯลฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้  

ความเข้าใจในธุรกิจและการดำาเนินงานด้านต่างๆ ของ 

บริษัทฯ อีกทั้งให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการและเข้ารับฟัง

บรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ และจัดให้มีการพบปะกับประธาน

กรรมการหรือกรรมการผู้อำานวยการ เพื่อเป็นการ 

ผู้คุย สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ  ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการ

ใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ปัจจุบัน จึงได้มีการจัดทำาคู่มือกรรมการและกฏเกณฑ์

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

และ นโยบายที่สำาคัญที่กรรมการควรทราบไว้ ในคู่มือ

กรรมการ
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ตารางหลักสูตรที่กรรมการอบรม/สัมมนาตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2562

ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง
หลักสูตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรอื่นๆ

1) นาย ตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการบริษัท/              

ประธานกรรมการบริหาร/              

กรรมการผู้อำานวยการ

1) DAPรุ่นที่12/2004      

2) FBG รุ่นที่ 6/2016

• จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การ

   เรียนรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 

    ในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง
หลักสูตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรอื่นๆ

2) นาง อิง ภาสกรนที กรรมการบริษัท/ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน/กรรมการ

ธรรมาภิบาล/

กรรมการบริหาร/

รองกรรมการผู้อำานวยการ

1) DAP รุ่น 12/2004    

2) DCP รุ่น 44/2004  

3) FBG รุ่น 6/2016

•  SDหลักสูตรอบรมด้านการบริหารความ รับผิดชอบ    

   ต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่าง ย่ังยืน 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 

  เ รี ยนรู้ ก ารป้องกั น แก้ ไ ขปัญหาทุ จริ ต 

    คอร์รัปชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

• อบรมหลักสูตร Coaching for Leadership 

   รุ่นท่ี 1 วันพฤหัสท่ี 29 สิงหาคม 2562

• อบรม เร่ือง Succession Plan วันท่ี 22  

   พฤษภาคม 2562

3) นาย ธิติ จิรนนท์กาล กรรมการบริษัท / 

กรรมการบริหาร

1) DAP รุ่นท่ี 12/2004       

2) FBG รุ่นที่ 6/2016

• จัดฝึกอบรมสร้างความรู้  ความเข้ า ใจ  

  การเรียนรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริต 

    คอร์รัปชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

4) นาย วิโรจน์  สุภาสูรย์ กรรมการบริษัท/        

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

กรรมการบริหาร/ 

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานโรงงาน

1) DAP รุ่นท่ี 106/2013      

2) RCL รุ่นที่ 5/2016

• SDหลักสูตรอบรมด้านการบริหารความ 

  รับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่าง 

   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

• จัดฝึกอบรมสร้างความรู้  ความเข้ า ใจ  

  การเรียนรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริต 

     คอร์รัปชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

 • การพัฒนาความรู้
 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง

พบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัคณะกรรมการบรษิทั โดยมอบหมายให้เลขานกุารบรษิทัเปน็ผู้ประสานงานกบักรรมการและผูบ้รหิาร

เพ่ือเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2562 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้
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  15.การปฏบิตัติามหลักการกำากับดูแลกิจการทีดี่ใน

เรื่องอื่นๆ

 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ  

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติการตาม

แผนการดำาเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำาเสมอ โดยในปี 

2562 ไมมี่สถานการณ์ใดทีก่ารปฏบิติัไมเ่ปน็ไปตามนโยบาย

ของบริษัทฯ หรือหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดยหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง
หลักสูตรสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรอื่นๆ

5) นายธนพันธุ์  คงนันทะ กรรมการบริษัท /               

กรรมการบริหารความเสี่ยง/  

กรรมการบริหาร/                               

รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

ธุรกิจเคร่ืองด่ืม

1) DAP รุ่นท่ี 106/2013      

2) RCL รุ่นที่ 5/2016  

3) BMT รุ่นที่ 4/2017

• SDหลักสูตรอบรมด้านการบริหารความ 

  รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เ พ่ื อก า ร พัฒนา 

    อย่างยั่งยืน ปี 2561 โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ

   P01: CSR for Corporate Sustainability

• จัดฝึกอบรมสร้ างความรู้  ความเข้ า ใจ  

   การเรียนรู้การป้องกันแก้ ไขปัญหาทุจริต  

    คอร์รัปชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

6) พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์    

   นิมมลธนากรณ์

กรรมการอิสระ /                        

ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

1) DAP  รุ่น 106/2013       

2) AACP รุ่น 16/2014    

3) RNG รุ่น 8/2016    

4) ELP รุ่นที่ 9/2017

   สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์  

  หลักสูตร Audit Committee Seminar Get      

   Ready for Year End 

7) นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ/  

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน/                      

กรรมการธรรมาภิบาล

1) DAP รุ่นท่ี 27/2004     

2) AACP รุ่นท่ี 17/2014    

3) RNG รุ่นท่ี 8/2016      

4) ELP รุ่นที่ 9/2017

   สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์  

   หลักสูตรAudit Committee Seminar Get  

   Ready for Year End

8) นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจ

สอบ/ประธานกรรมการธรรมาภิ

บาล/กรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน

1) DAP รุ่น 106/2013      

2) AACP รุ่น 16/2014     

3) RNG รุ่น 8/2016    

4) ELP รุ่นที่ 9/2017

   สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์  

   หลักสูตรAudit Committee Seminar Get  

   Ready for Year End 

9) นางสาวอารยา  

    พานิชายุนนท์

กรรมการบริษัท /                         

ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน  

1) DAP รุ่นท่ี 106/2013      

2) RCL รุ่นที่ 5/2016          

3) BMT  รุ่นท่ี 4/2017

• จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การ 

  เรียนรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริคอร์รัปชัน 

   ในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

10) นายปรีชา อัจฉรานนท์ กรรมการบริหาร 1) DAP รุ่นที่  

106/2013

11) นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ กรรมการบริหาร /                         

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานบัญชีและการเงิน

1) DAP รุ่นท่ี 106/2013       

2) RCL รุ่นที่ 5 /2016     

3) BMT รุ่นที่ 4/2017

• S D ห ลั ก สู ต ร อ บ ร ม ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร 

  ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา 

   อย่างย่ังยืน ปี 2561 โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ

   P01: CSR for Corporate Sustainability

  S04: Sustainability Risk and Materiality  

   Analysis

    S05: CSR Evaluation and Data Management

• จัดฝึกอบรมสร้างความรู ้  ความเข้ า ใจ  

  การเรียนรู้การป้องกันแก้ ไขปัญหาทุจริต 

    คอร์รัปชันในระดับองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

•  หลั กสู ตรพัฒนาอบรมพัฒนาความรู้  

  ต่อเนื่องด้านบัญชีและการเงิน : หลักสูตร  

  การแก้ ไขปัญหาในการจัดทำางบการเงิน  

  ความผิดพลาดจากการจัดทำาบัญชีที่ส่ง 

    ผลกระทบต่องบการเงิน ปี 2562
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 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด(มหาชน) (บริษัทฯ) มีระบบการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะ

กรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติการกำาหนดนโยบายการ

กำากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ คำาจำากัดความ  

คำาว่า “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำาคัญต่อ

การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ราคาหลกัทรพัยบ์รษัิทฯ ซ่ึงยังไมไ่ด้เปดิเผยแก่สาธารณชน เพ่ือผล

ประโยชนข์องตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งในการดำาเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งพจิารณาและ

รับทราบข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และยัง 

ไม่สามารถเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือสาธารณชนทั่วไปได้ 

ดังนั้น การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ จึงเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องมี

การจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล หรือ อาจถูกนำา

ไปใชป้ระโยชน์ในทางทีไ่ม่ถูกตอ้ง และเปน็การเอาเปรยีบบุคคลอืน่ซึง่

นอกจากจะเป็นการผิดกฎหมายแล้วยังกระทบต่อช่ือเสียงของ 

บริษัทฯอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดทำานโยบาย

การจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ฉบับนี้ขึ้น 

เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกคนถือปฏิบัติ และ ส่ือสารอย่างถูกต้อง โดยมี 

รายละเอียดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก จะต้องรักษา

ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ

 1.1 เกบ็รกัษาขอ้มลูภายในของบรษิทัฯดว้ยความระมดัระวงั 

 และมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในของ 

 บริษัทฯรั่วไหลออกไปภายนอก

 1.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 

 การปฏบิตังิาน เพือ่ปอ้งกนัขอ้มลูภายในอาจถกูนำาไปใช้ไมว่า่ 

 จะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกจะต้องไม่นำา

ความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปเปดิเผยหรอืแสวงหา

ผลประโยชนแ์กต่นเองหรือเพือ่ประโยชนแ์กบ่คุคลอืน่ใดไมว่า่โดยทาง

ตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และบคุคลภายนอก ซึง่รูห้รอืครอบ

ครองขอ้มลูภายในของบริษทัฯจะต้องไม่ทำาการซือ้ขายโอนหรอืรบั

โอนหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ โดยใชค้วามลับ และ/หรอืขอ้มลูภายใน

บริษัทฯ และ/หรือเข้าทำานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ อนัอาจก่อให้เกดิความเสยีหายตอ่บรษิทัฯ 

ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม ขอ้กำาหนดนี้ใหร้วมความถึงคู่สมรส

หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ของบุคคลดังกล่าวด้วยผู้ ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะ

ถือว่าได้กระทำาผิดอย่างร้ายแรง

4. บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้

ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ 

ผูบ้รหิาร พนกังาน และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในทำาการซือ้

ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ภายใน 1 เดอืนกอ่นการเปดิเผยงบการ

เงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภาย

หลังข้อมูลสารสนเทศสำาคัญถูกเปิดเผย

5. บริษัทฯ ได้กำาหนดให้กรรมการ/ ผู้บริหารและพนักงานระดับ

ตั้งแต่ผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไปรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ 

แก่บริษัทฯในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำานักงานคณะกรรมการ

กำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ ก.ล.ต. ) ตามขอ้กำาหนดของ

สำานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 

และ ให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนโดยใช้ข้อมูล

ภายใน รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเกี่ยวกับ

การซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯอย่างน้อย1วันล่วงหน้าก่อนทำาการซ้ือขาย

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในหัวข้อ“การกำากับดูแลกิจการที่ดี ”

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำาข้อมูลภายในบริษัทฯไปใช้
 บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการนำาข้อมูลภายในของบริษัทไป

ใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนที่

จะเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยการจำากัดบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวง

จำากัด และจัดให้มีการให้ความรู้  แก่ผู้บริหาร เพ่ือรับทราบภาระ

หน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่

สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

รวมท้ังบทกำาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(“พ.ร.บ.หลักทรัพย์”) บริษัทฯได้กำาหนดให้ผู้บริหารรายงานการ

เปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต์อ่คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ 

นอกจากนี ้บรษิทัฯได้กำาหนดหา้มผูบ้ริหารทีไ่ดร้บัทราบข้อมูลภายใน

กระทำาการใดๆ ซึง่เปน็การขดัตอ่มาตรา 241 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรพัย์
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 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 

25 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่าน 

เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอและเหมาะสมของ

ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน  โดยอ้างอิงแบบประเมินของคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ีมี 5 ส่วน17 หลักการ โดยการ

ประเมินการควบคุมภายในท้ัง  5  ส่วน คือ  การควบคุมภายในองค์กร 

การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ

การส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมี 

ความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเหมาะสมเพียง

พอ สรุปในแต่ละหัวข้อได้ดังน้ี

 

การควบคุมภายในองค์กร
 บริษัทฯได้กำาหนดโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบ

ด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคณะ

กรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และกำากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อีกท้ังมีโครงสร้างองค์กรและ 

สภาพแวดล้อมท่ีดี  ส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในระดับ

ท่ีเหมาะสม  โดยบริษัทฯได้จัดโครงสร้างองค์กรกำาหนดหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบแยกตามสายงานท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ และ

การกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ 

และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ มีการกำาหนด 

เป้าหมายธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได้ โดยการจัดทำาแผนงาน งบประมาณ

ประจำาปี และตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานของ

พนักงาน มีระบบการจ่ายผลตอบแทนโดยพิจารณาจากผลสำาเร็จงาน

ตามเป้าหมายของดัชน้ีช้ีวัดส่วนบุคคล มีแผนในการสรรหาและพัฒนาผู้

สืบทอดตำาแหน่งท่ีสำาคัญ กำาหนดระบบควบคุมจริยธรรมเป็นนโยบายและ

มีแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเพ่ือให้ฝ่ายบริหารและพนักงานนำาไปปฏิบัติ

เพ่ือไม่ให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงมี 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีสอดคล้องกับหลักการ COSO และแนว

ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ มาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานซ่ึงได้เปิดเผยไว้ใน รายงานประจำาปี รวมถึงการกำาหนดระเบียบ

วิธีปฏิบัติในข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ัวไป คู่มือคุณภาพ  คู่มืออำานาจดำาเนิน

การในการอนุมัติแต่ละระดับ ท่ีเป็นระบบ รัดกุม รวมถึงการปฏิบัติต่อ

ลูกค้า  และคู่แข่งขันด้วยความเป็นธรรม

 

การประเมินความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำาคัญในการบริหารความเส่ียง 

โดยกำาหนดกระบวนการประเมินความเส่ียงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของการดำาเนินธุรกิจโดยวิธีการระบุและวิเคราะห์ความเส่ียง

ทุกประเภทรวมถึงจัดให้มีการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร โดยได้มอบ

หมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทำาหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

กำาหนดกรอบนโยบายรวมถึงการกำากับดูแลให้มีระบบและกระบวนการ

บริหารจัดการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมท้ังองค์กรและมีการ

ส่ือสารให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบผ่านคณะ

ทำางานบริหารความเส่ียงท่ีประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ  

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ท่ีจะทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาประสานงานการประเมินความเส่ียงภายในหน่วย

งานของตนเอง โดยให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเส่ียงด้านต่างๆ

ท่ีสำาคัญโดยคำานึงถึงโอกาสเกิดและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังจากปัจจัย

ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการทุจริต

คอร์รัปชันในแต่ละหน่วยงานท้ังท่ีเก่ียวข้องกับภาครัฐและภาคเอกชน

พร้อมท้ังกำาหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยรวม

เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารความเส่ียง และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ทำาหน้าท่ีสอบทานความเหมาะสมของมาตรการป้องกันรวมถึงการ

กำาหนดมาตรการบริหารความเส่ียงให้เหลืออยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

นอกจากน้ีบริษัทฯยังให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยมีการจัดทำาแผนการ

บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ(BCP)เพ่ือให้ม่ันใจว่าการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯจะมีความต่อเน่ืองไม่หยุดชะงัก ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้

มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือวิเคราะห์และ

กำาหนดมาตรการต่าง เๆพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายหรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษัทฯและให้รายงานต่อคณะ

กรรมการบริษัทนอกจากน้ีได้มอบหมายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ 

พนักงานท่ีเก่ียวข้องทุกคนนำาหลักการไปปฏิบัติและจัดให้มีการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารความเส่ียงรายไตรมาส

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน
 คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารกำาหนดขอบเขตหนา้ที ่ ขัน้ตอน  

และอำานาจในการดำาเนินการใดๆของฝ่ายบริหาร และ ผู้มีอำานาจใน                 

แต่ละลำาดบัชัน้อยา่งชดัเจนโดยจดัทำาเปน็ระเบยีบปฏบิติัของบรษัิทฯ

แจ้งให้กับผู้บริหารและพนักงานท่ีเก่ียวข้องซ่ึงทุกข้ันตอนกระบวนการ                    

มีการติดตามตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบและข้อกำาหนดของกฎหมายโดยฝ่ายตรวจสอบภายในท้ังน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการ

ตรวจสอบประจำาปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่

อาจมีความเสี่ยงสูง ซึ่งมั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆมีระบบการ

ควบคุมในการปฏิบัติงานที่เพียงพอตอบสนองความเสี่ยงในการ

ดำาเนินงานทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯให้ความสำาคัญในการ

พัฒนาศกัยภาพของบคุลากรอยา่งต่อเนือ่งโดยจัดให้มกีารพัฒนา

ฝกึอบรมความรู ้ทกัษะ และความสามารถใหเ้หมาะสมกบังานทีไ่ดร้บั

มอบหมายรวมทั้งได้มีการกำาหนดแผนการสรรหาผู้สืบทอด

ตำาแหนง่ทีส่ำาคญั  และไดพิ้จารณาประเด็นสำาคัญท่ีตรวจพบโดยฝา่ย

ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกที่มีการติดตามตรวจ

สอบอย่างเคร่งครัดและรายงานให้ คณะกรรมการบริษัท ฝ่าย

บริหาร และผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและทำา

มาตรการปอ้งกนัมิให้เกดิปญัหาโดยทีผ่า่นมาฝา่ยตรวจสอบภายใน

ยังไม่พบการกระทำาใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายสำาหรับการทำา

ธรุกรรมกบักจิการหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั คณะกรรมการบรษิทั

ได้กำาหนดให้มีการดำาเนินการตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ

กำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) และ ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย โดยการทำาธุรกรรมให้ถือเสมือนเป็นบุคคล

ภายนอกและคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเป็นสำาคัญ 
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ซ่ึงธุรกรรมดังกล่าวจะดำาเนินการตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษัิทโดยฝา่ยตรวจสอบภายในเปน็ผูต้ดิตาม สอบ

ทาน ตรวจสอบการปฏบิตัริวมถงึรายงานขอ้มลูของธรุกรรมทีเ่กดิ

ขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณารายไตรมาส

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
 ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารบริษัทฯจัดให้มีการ

สือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพมกีารจัด

เก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และ

ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้โปรแกรมเพื่อ

เสริมประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้ทรัพยากรและการบริหาร

ข้อมูลทางการบัญชี  การเงิน  การซื้อ  การขายการบริหารสินค้า

คงคลงั  และขอ้มูลการวางแผนการผลิต  เพือ่ให้ไดข้้อมลูทีถ่กูต้อง  

รวดเร็วมคีวามแมน่ยำาซึง่จะทำาใหฝ้า่ยบรหิารรบัรูข้อ้มลูและสามารถ

ตดัสนิใจไดอ้ยา่งรวดเรว็  พรอ้มทัง้มมีาตรการเพือ่ความปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ  โดยไดว้างมาตรการปอ้งกนัความเสีย่งทีอ่าจ

จะเกดิขึน้จากระบบสารสนเทศ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น  บริษทัฯ

มีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียง

พอต่อการตัดสินใจโดยเฉล่ียจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน   

และกำาหนดให้มีเลขานุการบริษัท ให้คำาแนะนำา ด้านกฎหมายและกฎ

เกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบดูแลกิจกรรมของ

คณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะ

กรรมการบริษัท เป็นศูนย์กลางในการจัดทำาและจัดเก็บเอกสาร

สำาคัญต่างๆ ได้แก่ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมกรรมการ 

รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ

รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา

ร่วมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับการจัดทำางบการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า                

บริษัทฯมีการใชน้โยบายบญัชตีามหลกัการบญัชท่ีีรบัรองทัว่ไป และ

เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล

อยา่งเหมาะสมบรษิทัฯจดัใหมี้ชอ่งทางส่ือสารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี เชน่ 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน /หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบ

ขอ้บกพร่องและปญัหาทีเ่กิดขึน้และเพือ่ใหห้นว่ยงานภายนอกไดร้บั

ข้อมูลที่ต้องการ / สามารถแจ้งข้อมูลแก่บริษัทฯได้ ซึ่งแสดงราย

ละเอียดไว้ในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

 

ระบบการติดตามและประเมินผล
        ในปี 2562  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครั้ง 

เพื่อกำาหนดนโยบาย แผนดำาเนินธุรกิจ และติดตามการดำาเนินงาน

ของคณะกรรมการบริหารในการนำากลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนคณะกรรมการบริหาร 

ของบริษัทฯมีการติดตามผลการดำาเนินธุรกิจ เปรียบเทียบกับเป้า

หมายและแผนงาน หรอืงบประมาณในดา้นตา่งๆ เปน็ประจำาทกุเดอืน 

มีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา และจัด

ให้ผู้บริหารระดับกลางได้มีการนำาเสนอผลงานเป็นประจำาราย

ไตรมาส และในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร ได้ทบทวนและ

ปรับปรุงแผนระยะกลางนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อวาง

กลยทุธ์ใน การทำาธรุกิจไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ ทัง้น้ี แผนระยะกลางดงักล่าว

จะมีการพิจารณาทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนไปคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมี

การพบปะพูดคุยกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 

1 ครัง้มฝีา่ยตรวจสอบภายในทีท่ำาการตรวจสอบไดอ้ยา่งเปน็อสิระ

เพื่ อรายงานข้อบกพร่องที่ เ ป็ นสาร ะสำ าคัญที่ ตรวจพบ                                           

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พจิารณาสัง่การใหม้กีารแก้ไขภายในเวลาทีเ่หมาะสม โดยฝา่ยตรวจ

สอบภายในไดจ้ดัทำากรอบอำานาจหนา้ที่ในการดำาเนนิการตรวจสอบ

การดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ จัดทำาแผนงานประจำาปีและรายงาน

ผล การตรวจสอบใหแ้กค่ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบและต้อง

ทำารายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทันทีที่มีเหตุการณ์ที่                         

อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ เช่น 

ด้านการผลิต  การดำาเนินกิจการ  การทุจริตคอร์รัปชันหรือ การ

ฝ่าฝืนกฎหมายของ กรรมการ ผู้บรหิาร หรอื พนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบับรษัิทฯ เปน็ตน้  ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่ชือ่เสียงของบริษัทฯจาก

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 

สว่นดงักลา่วขา้งตน้คณะกรรมการบริษัทเหน็วา่บรษิทัฯมรีะบบการ

ควบคุมภายในที่มความเหมาะสมเพียงพอกับการดำาเนินธุรกิจและ

ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำาหนดไว้  

 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด

(มหาชน)(บริษัทฯ) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ที่เป็น

กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ พลอากาศตรีณัฐวรรธน์  นิมมลธนากรณ์ 

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล  

และนายอิสสระชัย เดชาฤทธ์ิ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสุมล 

โฮ้บำาเพ็ญ ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯเป็น                     

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการแต่งตั้งจากที่

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เม่ือวันท่ี 17 

มิถุนายน พ.ศ. 2556 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงาน

ดา้นการตรวจสอบภายในธรุกจิ มคีวามเขา้ใจในกิจกรรมการดำาเนนิ

งานของบริษัทฯเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความ

เหมาะสมและโปร่งใส  

 • งานด้านกำากบัดูแลการปฏบัิตงิานของบรษิทัฯ (Compliance)
 บริษัทฯ มีการกำาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร ประกอบด้วย

 สำานักกรรมการผู้อำานวยการและสำานักเลขานุการบริษัท
 รับผิดชอบดูแลติดตามให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ 

หนว่ยงาน ให้ปฏิบติัตามกฎระเบยีบและข้อบังคบัของบรษิทัฯรวมทัง้

เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

 สำานักกฎหมาย
 รับผิดชอบกำากับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน 

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เพื่อ

ให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

และกฎระเบียบอื่นๆ ให้คำาปรึกษาประเด็นข้อกฎหมายแก่หน่วยงาน

ต่างๆ เพ่ือให้การดำาเนินงานมีความสอดคล้องกับกฎหมายโดย

เฉพาะการทำาธรุกรรมใหม่ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศเพือ่ใหก้ารประกอบ

ธุรกิจมีความคล่องตัว

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รบัผิดชอบในการประเมนิประสทิธภิาพและความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
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 บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จำากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) มอุีดมการณ์

ในการดำาเนินธรุกจิอยา่งมีคณุธรรม โดยยึดมัน่ในความรบัผิดชอบ

ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนว

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดง

เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

และดำาเนินการต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่น

ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมกับหน่วยงานภายนอกซึ่งบริษัทฯได้

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นบริษัทฯ ได้แสดง

เจตนารมณเ์ข้ารว่มปฏบัิตแิละยืน่ขอรบัรองในป2ี561 และได้รบัการ

รับรองในปี 2562 จากภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน (Thailand’s Private Sector Collective Action  

Coalition Against Corruption: CAC) ดำาเนินการโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้า 

แห่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 เพ่ือให้ม่ันใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำาหนดความรับผิดชอบ 

แนวปฏิบัติ และข้อกำาหนดในการดำาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน

การคอร์รัปชันโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 

“นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” และที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2561 ประชุมเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 

ได้อนุมัติ เรื่อง แนวปฏิบัติ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”  

เพื่อใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติ ในการดำาเนินการของบริษัทฯ 

ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายยึดถือ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ 

http://www.ichitangroup.com/investor.php/anti_corruption 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คำานิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
 คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะ

อยู่ ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้คำามั่น  

เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะ

สม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชน 

หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลดัง

กล่าวกระทำาหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือ

รักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำาธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เพ่ือให้ไดม้าหรือรกัษาไวซ่ึ้งผลประโยชนอ์ืน่ใดทีไ่มเ่หมาะสมทางธรุกจิ 

เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียม

ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำาได้

 ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่

หรือด้วยกฎหมายของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ทั้งของ 

บรษิทัฯ ของลกูคา้ และของคูค่า้ หรอืคูส่ญัญาของบรษิทั อาท ิการ

ทำาหลักฐานการเงินเป็นเท็จ การนำาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว                  

การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระทำาในลักษณะที่มีการขัด

กันของผลประโยชน์ ฯลฯ

     การจ่ายเงินคอร์รัปชัน หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริต

หมายความรวมถึง การจ่ายเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ 

โดยตรงจากบริษัทฯ เอง หรือผ่านลูกค้า/คู่ค้า หรือบุคคลที่สาม

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

• นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

• นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด

• นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน 

และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนัก

เห็นถึงความสำาคัญของหลักการ กำากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึด

มั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม  

รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการร่วมต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ 

ทั้งสิ้น และกำาหนดให้บริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน

ธุรกิจ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  

ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

ดำาเนินการหรือกระทำาการใดๆโดยให้ความสำาคัญกับความโปร่งใส

และคำานึงถึงความซื่อสัตย์ในการติดต่อทำาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ 

หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำาเนิน

การที่อาจจะส่งผลต่อการกระทำาที่ ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อ 

หลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ  

ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำานวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ของบริษัทฯ และได้มีการกำาหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่ผู้ที่

กระทำาความผิดดังกล่าวและเพื่อความชัดเจนในการดำาเนินการ 

ในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง

ในเรื่องดังต่อไปนี้
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 • ของกำานัล การเล้ียงรับรองและค่าใช้จ่าย : การให้มอบ

หรือรับของกำานัล การเล้ียงรับรองให้เป็นไปตามท่ีกำาหนดในจรรยาบรรณ

 • เงนิบรจิาคเพ่ือการกศุล หรอืเงนิสนับสนนุ : การให้หรอื

รบัเงนิบริจาคหรือเงินสนบัสนนุตอ้งเปน็ไปอย่างโปรง่ใสและถกูตอ้ง           

ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้

ถูกนำาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

 • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซ้ือจัดจ้างกับภาครัฐ  :  
ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำาเนินธุรกิจทุกชนิด การดำาเนินงาน 

ของบรษิทัฯ และการตดิตอ่งานกบัภาครฐัจะตอ้งเปน็ไปอยา่งโปรง่ใส 

ซื่อสัตย์ และต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 หากกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารและพนกังาน ไมไ่ดป้ฏบิติัตาม

นโยบายน้ี จะได้รับบทลงโทษทางวินัย ท้ังน้ี วิธีการลงโทษจะข้ึนอยู่กับ

ข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไม่มี

นโยบายลดตำาแหน่งลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธ 

 การคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำานั้นจะทำาให้บริษัทฯสูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจก็ตาม

 การประเมินความเสี่ยง : และการรายงาน: คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ และมีการ

รายงานความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ

กรรมการบริษทั โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหนา้ทีก่ำากบัดแูลการ

ปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

 การติดตามและประเมินผล : คณะกรรมการตรวจสอบมี

การทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุก

ปีและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจ

สอบจะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามและประเมินการ

ดำาเนนิการตามนโยบาย มาตรการ และใหค้ำาแนะนำาตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง

 การฝึกอบรมและการสื่อสาร : ฝ่ายตรวจสอบภายในขอ

งบริษัทฯทำาหน้าที่สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ  

ผู้บริหาร และ พนักงาน เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน

การทุจรติคอรร์ปัชนัรวมทัง้นโยบายทีเ่ก่ียวขอ้งอย่างตอ่เนือ่ง เชน่

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง และ 

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

 

        บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้โดยมีการจัดการอบรม สัมนา 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร
 • บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ 

พนักงานในบริษัทฯ

 • บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิใหคู้ค่า้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีเติบโต

ไปพร้อมกัน จึงมีการกำาหนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

  บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective 

Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันและได้รับการรับรองในปี 2562 จึงมั่นใจได้ว่า

กระบวนการห่วงโซ่อุปทาน( Supply Chain) ของบริษัทฯนั้น มี

ความโปร่งใสจึงได้มีการขยายเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) โดย

ส่งเสริมความรู้ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเปิดโอกาส

ให้คู่ค้าเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม

 1. เพ่ือให้พนกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยี เขา้ถงึชอ่งทางการร้อง

เรยีน คณะกรรมการบรษิทั จงึกำาหนดใหม้ชีอ่งทางการแจง้ขอ้รอ้ง

เรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียน เพ่ือนำาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหาร

จัดการและนำาไปจัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในปี 2562 ยังไม่มีข้อเสนอแนะจากพนักงาน

 2. คณะกรรมการบรษิทั ให้ความสำาคญักบัคณุภาพชวิีตของ

พนักงาน จึงได้มีการกำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน

สวัสดิการและค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว โดยมีการจ่ายผล

ตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่าย

ผลตอบแทนของอตุสาหกรรมเดยีวกนั นอกจากนี ้เพือ่ใหพ้นักงาน

ทีท่ำางานกบับรษิทัฯ มทีนุสำารองชพีในระยะยาวเมือ่เกษยีณอายจุาก

การทำางาน จึงได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดย

บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน

 

นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุน

ทางการเงิน สิง่ของ และ/หรอื การเขา้รว่มกจิกรรม ตลอดจนการ

ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ

และ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้าทั้งนี้ ไม่รวมถึง

การที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 

บริษัทฯ มีนโยบายดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการ

เมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใด

พรรคหนึ่ง และจะไม่นำาเงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใด

ไปเพือ่เปน็การชว่ยเหลอืทางการเมอืงตามความหมายในวรรคแรก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

       บริษัทฯ มีนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมืองดังนี้

 • บรษิทัฯ  สง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัของบริษทัฯ สามารถ

ใชส้ทิธขิองตนเองในฐานะพลเมอืงดี ใชส้ทิธทิางการเมืองทีพ่งึม ีโดย

เป็นการกระทำาในนามของแต่ละบุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมท้ังไม่ใชต้ำาแหนง่ในบรษิทัฯ  หรอื

ชื่อ  หรือตราบริษัทฯ  ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน  หรือให้การ

สนบัสนนุแกน่กัการเมอืง หรอืพรรคการเมอืงใดๆ ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไมม่ี

นโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง

ออ้มแกน่กัการเมืองหรอืพรรคการเมอืงใดๆ  เพือ่ผลประโยชน์ของ

นักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ

 • บริษัทฯ  ให้ความสำาคัญในการเป็นกลางทางการเมือง  ไม่

เข้าไปมีส่วนร่วม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความเห็นใดๆ 

ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การ
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สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำานาจ

ทางการเมอืงคนใดคนหน่ึง  หรอืกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึง่ อนัอาจ

นำาไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทฯ และประเทศชาติ

 • ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯเพ่ือการสนับสนุนพรรคการเมือง

ใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง

หรอืกลุม่พลังใดกลุม่พลงัหนึง่ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม เพือ่แลก

กับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ

 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้

พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ  ในพื้นที่ของบริษัทฯ  

 • ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  และส่งเสริมให้พนักงานใช้

สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

 

นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
 บรษิทัฯ กำาหนดใหก้ารให ้ หรอืรบัของขวัญ  หรอืทรพัยส์นิ  

หรือประโยชน์อื่นใด เป็นไปตามการกระทำาในวิสัยท่ีสมควรแต่ต้อง

ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ จึงกำาหนดนโยบายแนว

ปฏิบัติ ดังนี้

 • การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน: กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการ

สว่นตวัจากลกูคา้ คูค่า้ ของบรษัิทฯหรอืจากบคุคลใดอนัเนือ่งจาก

การทำางานในนามบริษัทฯ นอกจากนี้จะต้องไม่กระทำาการใดๆ หรือ

พฤติกรรมใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้

สินบนและการทุจริต กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้

กู้หรือกู้ยืมเงินหรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำาธุรกิจกับ

บริษัทฯ เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินใน

ฐานะของลูกค้า ของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว

 • การรับหรือให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ  

: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของ

ขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจาก คู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดย

การให้และรับของขวัญ หรือการเลี้ยงและรับเลี้ยงต่างๆ นั้น  

จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ กรณี

มีการรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยง หรือรับเลี้ยง จะต้องมีการ

รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้นทราบ ของขวัญที่ได้รับ

ควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบ

เท่าเงินสด การให้หรือการรับของขวัญ อาจกระทำาได้หากทำา

ด้วยความโปร่งใส หรือทำาในที่เปิดเผย หรือ สามารถเปิดเผยได ้

กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน  สามารถรับการเลี้ยงรับรอง

ทางธุรกิจได้  เพื่อประโยชน์ ในธุรกิจของบริษัทฯ และพึง 

หลีก เลี่ ยงการรับ เลี้ ยงรับรอง ในลักษณะที่ เกินกว่ า เ หตุ 

ความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือจะ

เป็นคู่ค้าในอนาคต

 • การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล  : บริษัทฯไม่มีนโยบาย

เสนอเงิน สิ่งจูงใจของกำานัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่

ลูกค้าคู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ  

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงธุรกิจ ยกเว้นการให้การเล้ียงรับรองทางธุรกิจตาม

ประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำา
ผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

โดยประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน

3. บคุคลผูส้ามารถแจง้เร่ืองเบาะแสการกระทำาผดิหรือขอ้ร้องเรยีน

4. การให้ความคุม้ครองบคุคลผู้แจ้งเรือ่งเบาะแสการกระทำาผิดหรอื

ข้อร้องเรียน

5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน

6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7. ขั้นตอนดำาเนินการ

 7.1 การลงทะเบียน และส่งเรื่องต่อไป

 7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ

 7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข

 7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง

 7.5 ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน  

 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

 1. วัตถุประสงค์
 บริษัทฯส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของ 

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจ

สอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทฯคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการ

ปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเร่ืองดังกล่าวให้บริษัทฯทราบ เพ่ือจะ

ได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำาเนินการ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง  

เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป และตามกฎหมายหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์มีการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยงาน

กำากับดูแลด้วยซ่ึงเป็นหลักการท่ีบริษัทฯเห็นว่าสมควรนำามาใช้กับบริษัทฯ ด้วย

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้นีโยบายการแจง้เบาะแสการกระทำาผดิหรอื

ข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานเกี่ยวกับทรัพยากร

บคุคลของบรษิทัฯไดท้ำาหน้าทีด่แูลและให้คำาแนะนำาตลอดจนสอดสอ่ง

พฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำาต่างๆ ของพนกังานหรอื

เจ้าหนา้ที่ให้เปน็ไปโดยถกูต้อง และผู้แจ้งเรือ่งดังกลา่วจะไดร้บัความ

คุ้มครอง หากเป็นการกระทำาด้วยความสุจริตใจ

 2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน
 เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่ามีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามี

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำาหนด หรือกฎเกณฑ์

ต่างๆ ของบริษัทฯ พนักงานหรือเจ้าหน้าทควรสอบถามหรือปรึกษา

ผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นลำาดับแรก อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่แน่ใจ

หรือไม่สะดวกใจท่ีจะทำาเช่นน้ัน พนักงานสามารถแจ้งเร่ืองได้โดยตรง ดังน้ี
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 - กรณีเป็นเร่ืองท่ีเกีย่วขอ้งกบัหนว่ยงานอืน่หรอืเปน็ผูบ้งัคบั

บัญชาเหนือขึ้นไป แจ้งเรื่องได้ที่ CG Report หรือสำานักเลขานุการ

บรษิทั หรอื ฝา่ยตรวจสอบภายใน หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ

 - กรณเีปน็เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัประธานกรรมการบรหิาร แจง้

เรื่องโดยตรงได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ

 3. บุคคลผู้สามารถแจ้งเร่ืองเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อ
ร้องเรียน
 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอก 

ท่ีพบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่ามีการกระทำาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

ระเบียบ การกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย

ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำาหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ                   

โดยผู้บริหาร และพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

 4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเร่ืองเบาะแสการ 
กระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน 
          พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้

ถ้อยคำาหรือให้ข้อมูลใดๆ ตามขอบเขตในข้อ  2 ด้วย ความสุจริตใจ 

ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือ

ต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองท่ีเหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งงาน ลักษณะงาน  สถานที่ทำางาน พักงาน 

ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะ

เปน็การปฏบัิติอยา่งไมเ่ปน็ธรรมตอ่ผูน้ัน้ ทัง้นี ้ถ้ามคีวามจำาเปน็ต้อง

มีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะ

ดำาเนนิการตามนโยบายนีจ้นถึงทีสุ่ด จะตอ้งได้รบัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบก่อน

 • ผู้ร้องเรียน/ผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ

จรงิ สามารถเลอืกทีจ่ะเปดิเผยตนเองได ้หากเหน็วา่การเปดิเผยนัน้

จะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำาให้บริษัทฯ 

สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือ

บรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • ผู้รับข้อร้องเรียน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเก็บข้อมูลที่

เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คำานึงถึงความปลอดภัย โดยกำาหนด

มาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล 

และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความ

คุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

 • กรณีที่ผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิด           

ความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำาหนด

มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรืออาจกำาหนดมาตรการ

คุ้มครองโดยไม่มีการร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่

จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

• ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความ 

เสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

5. ช่องทางในการแจ้งเร่ืองเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน
 5.1 CG Report  ของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ตาม 

ช่องทางต่อไปนี้

 • โทรศัพท์ 02-0231111

 • E-mail cg@ichitangroup.com

 5.2 สำานกัเลขานกุารบรษิทั โดยจดหมาย จดัสง่ทางไปรษณีย์

หรือยื่นส่งโดยตรง

 • ท่ีอยู่ สำานักเลขานุการบริษัท บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

     เลขที่ 8  อาคารทีวัน ชั้น 42-44  ซอยสุขุมวิท 40 แขวง 

 พระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ (10110)

 5.3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปน้ี

 • โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง

 • ท่ีอยู่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

 เลขที่ 8  อาคารทีวัน ชั้น 42-44  ซอยสุขุมวิท 40 แขวง 

 พระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ (10110)

 • โทรศัพท์ 02-0231111

 • E-mail internalaudit@ichitangroup.com

 5.4 คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถติดต่อได้ตามช่อง

ทางต่อไปนี้

 • E-mail คณะกรรมการตรวจสอบ 

 Email : auditcommittee@ichitangroup.com

 ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 Email : internalaudit@ichitangroup.com

เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบสวนและ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 • จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง

 ท่ีอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

 เลขที่ 8  อาคารทีวัน ชั้น 42-44  ซอยสุขุมวิท 40 แขวง 

 พระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ (10110)

6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
    กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องเบาะแสการ 

กระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน “เรื่องร้องเรียน” ได้แก่ 

 6.1 ผู้แจ้งข้อมูล (Caller or Claimer) : ผู้แจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์/ 

โทรสาร /E-mail หรือจดหมายท้ังจากภายในและภายนอกบริษัทฯ

 6.2 ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน (Case Coordinator) : ผู้ทำาหน้าท่ี

รับเร่ือง และเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และเก็บผลสรุปของการดำาเนินงาน ได้แก่ 

CG Report สำานักเลขานุการบริษัท /ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 6.3 ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียน  (Case  Owner) :  ผู้บังคับบัญชา

โดยตรงของผู้ท่ีถูกร้องเรียน หรือผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปของหน่วย

งานท่ีถูกร้องเรียน และในกรณีท่ีผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวไม่อยู่

ปฏิบัติงานเป็นระยะยาว ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปของผู้ดูแลเร่ืองร้อง

เรียนดังกล่าวเป็นผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนตามความหมายของข้อน้ีแทน

 6.4 ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย (Human Resources, HR) : ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล

 6.5 กรรมการผูอ้ำานวยการ (Chief Executive Officer, CEO) 

: ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทฯ

 6.6 คณะกรรมการตรวจสอบ (the Audit  Committee)

 6.7 คณะกรรมการบริษัท (the Board of Directors)
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7. ขั้นตอนการดำาเนินการ
 7.1 การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป

 (1) ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน 

และกำาหนดวันแจ้งความคืบหน้าของเร่ืองท่ีร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน ดังน้ี

 • กรณทีีม่ผีลกระทบตอ่ชือ่เสยีงของบรษิทัฯ อยา่งรา้ยแรง 

ให้ดำาเนินการโดยด่วนที่สุด

 • กรณีอื่น ให้ดำาเนินการโดยเร็ว

 • กรณีท่ีเป็นการสอบถามท่ัวไป เช่น คำาถามเก่ียวกับราคาหุ้น 

การจ่ายเงินปันผล จะไม่มีการลงทะเบียนรับเร่ือง แต่จะส่งเร่ืองให้กับ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ันๆ โดยตรง เพ่ือตอบกลับแก่ผู้สอบถาม

 (2) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้อง

เรียนดังนี้

 • ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ

 • วันที่ร้องเรียน

 • ชื่อบุคคล หรือ เหตุการณ์ที่ร้องเรียน

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

  (3) เม่ือลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนแล้ว ให้กำาหนดช้ันความลับ

ตามเนื้อหาของเรื่อง (ยกเว้นกรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป)                 

และดำาเนินการดังนี้

 • ส่งไปให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำาเนินการหาข้อเท็จจริง และ

สั่งการตามอำานาจหน้าที่ที่มี

 • ส่งสำาเนาให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทราบเบื้องต้น 

เพื่อเตรียมให้คำาแนะนำาการดำาเนินการด้านระเบียบวินัยหรืออื่นๆ

 • ส่งสำาเนาให้ประธานกรรมการบริหารทราบด้วย

 • กรณีเป็นขอ้รอ้งเรียนเก่ียวข้อง ประธานกรรมการบริหาร 

ให้ส่งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ

  7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ

 •  ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนดำาเนินการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อแนะนำา

ผู้ท่ีเก่ียวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อไป หากต้อง 

มีการลงโทษทางวินัย ส่ังลงโทษโดยปรึกษากับฝ่ายบริหารทรัพยากร

บุคคล เพ่ือให้การลงโทษเป็นไปตามมาตรฐานโทษด้วย และหากผู้ดูแล

เร่ืองร้องเรียนไม่มีอำานาจส่ังลงโทษ ก็ให้เสนอเป็นลำาดับช้ันไปจนถึงผู้ 

มีอำานาจแล้วแต่กรณี และให้ส่งผลการหาข้อเท็จจริง การดำาเนินการ 

และการส่ังลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้ประธานกรรมการบริหาร โดยผ่าน 

ผู้บังคับบัญชาตามลำาดับช้ัน เพ่ือทราบหรือพิจารณาส่ังการด้วย

 •  กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนจากผู้ท่ีไม่ระบุช่ือ  และไม่สามารถ

หาข้อมูลเพ่ิมเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนส่งรายงานผล

การตรวจสอบข้อมูลและความเห็นเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนน้ันไปท่ี 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำาดับช้ัน เพ่ือ

ขอแนวทางการดำาเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป หากประธานกรรมการ

บริหาร เห็นว่า ไม่สามารถดำาเนินการเร่ืองร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียน

น้ันจะถูกปิดเร่ืองไป ให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนส่งสำาเนาให้ผู้ประสานงาน

เร่ืองร้องเรียนทราบ เพ่ือรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบด้วย

 •  หากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว   

พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความ

เข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะนำาแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้

มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่าควร

ให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอ 

เร่ืองดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาลำาดับเหนือข้ึนไป 1 ข้ัน เพ่ือขออนุมัติ

ปิดเรื่อง และสำาเนาเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนเพื่อแจ้งให้

ผู้ร้องเรียนทราบและรายงานแก่ประธานกรรมการบริหาร และ 

คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

 •  กรณเีปน็ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วขอ้ง ประธานกรรมการบรหิาร 

ใหพ้จิารณาตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ

ส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสั่งการ

  7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข 

 • ผู้ดแูลเรือ่งร้องเรียนดำาเนนิการตามคำาสัง่การของประธาน

กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) และ                 

ใหข้อ้แนะนำาใหม้กีารประพฤตหิรอืปฏบิตัทิีเ่หมาะสมตอ่ไป และแจง้ผล

การดำาเนินการให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบด้วย

 • ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนแจ้งผลการดำาเนินการให้กับ

ผู้ร้องเรียนทราบ และบันทึกผลของการดำาเนินการเกี่ยวกับ                       

เรื่องร้องเรียนไว้ โดยนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็น

รายไตรมาส

 • ผู้ประสานงานเรือ่งรอ้งเรยีนติดตามผลการปรบัปรงุแก้ไข 

(ถ้ามี) และรายงานให้ประธานกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบ

 7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง

 การแจ้งเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำา หรือให้ข้อมูล

ใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำาโดยไม่สุจริต หรือทำาผิดช่องทาง ถ้าเป็น

พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มบริษัทฯ บุคคลน้ันจะได้รับโทษทางวินัย

ตามมาตรฐานโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทฯ ได้รับ

ความเสียหาย  บริษัทฯ จะพิจารณาดำาเนินคดีกับบุคคลน้ันๆ ด้วย

 7.5 ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน  

ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ในกรณีที่ผู้

ประสานงานเรือ่งร้องเรยีนหรอืผู้ดูแลเรือ่งรอ้งเรยีน ละเลยหรอืไม่

ปฏิบตัิตามนโยบายนี้ ผู้ประสานงานเรื่องรอ้งเรยีนหรอืผู้ดแูลเรือ่ง

ร้องเรียน และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้ละเลย จะต้องได้รับ

การพิจารณาโทษทางวินัยด้วย 

 ในปี 2562 ไม่พบการรายงาน หรือการกระทำาผิดเกี่ยวกับ

การทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ             

ไดมี้ การจดัการอบรมนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัและ

มาตรการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2557 ให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ

ตระหนักถึงความสำาคัญของนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง

ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
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รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกันและ
นโยบายในการทำารายการระหว่างกัน
 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ได้เปิดเผย

รายละเอียดการทำา รายการระหว่างกันกับกิจการและบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้งของบริษัทฯไว้ ในงบการเงินประจำาปี2562 ซึ่ง 

รายการส่วนใหญ่เป็นการทำารายการระหว่างบริษัทฯกับกิจการใน

กลุ่มบริษัทฯหากรายการที่เกิดข้ึนที่มิใช่เป็นรายการธุรกิจปกติ  

ผูบ้รหิารหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีในเรือ่งนัน้ๆจะไมม่สีว่นอนมุติัในรายการ

ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและเป็น

จริยธรรมของกรรมการและหากมีการประเมินราคาก็จะใช้บริษัท

ประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับสำานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ                 

ตลาดหลกัทรพัยเ์ปน็ผู้ประเมนิเพ่ือให้ความเห็นชอบหรอืความเหมาะ

สมทัง้นีเ้มือ่มรีายการเกดิขึน้ทางบรษิทัฯจะมกีารเปดิเผยสารสนเทศ

สู่สาธารณะ ผ่านระบบSet Link ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกำาหนดโดยในปี 2562 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำาคัญ

กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งรายการธุรกิจดังกล่าวเป็น

ไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ

และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามธุรกิจปกติ 

1) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์กับประธานกรรมการบริษัท

บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์กับประธานกรรมการบริษัท

1 นายตัน  ภาสกรนที (“นายตัน”) • ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

2 นางอิง ภาสกรนที (“นางอิง”) • กรรมการ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและคู่สมรส“นายตัน”

3 นางสาววริษา ภาสกรนที (“นางสาววริษา”) • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและเป็นบุตรสาว”นายตัน”

4 นาย ภาสกร ภาสกรนที (“นาย ภาสกร”) • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและเป็นบุตรชาย “นายตัน”

5 ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที (“ด.ญ. ใกล้นที”) • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯและเป็นบุตรสาว “นายตัน” 

6 นายธิติ จิรนนท์กาล (“นายธิติ”) • เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป

7 บริษัท ไอ แอม กรีนที จำากัด (IGT)

ดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่ายเคร่ืองด่ืมให้บริษัทฯและได้รับสิทธ์ิจาก 

นายตัน ภาสกรนที ในการผลิตและจำาหน่ายสินค้าท่ีมีรูปนายตัน รูปวาด 

สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตันเป็นระยะเวลา 5 ปี

• น.ส. ธัญธิตา ภาสกรนที  ซ่ึงเป็นพ่ีสาว”นายตัน”เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ร้อยละ 80.0 

8 บริษัท ภาสกรนที จำากัด (PAS)

ดำาเนินธุรกิจโรงแรม

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ “นางอิง”

• “นางอิง” “นาย ภาสกร” และ “นางสาววริษา”

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย สัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 100

9 บริษัท กิน กับ ตัน จำากัด (KIN)

ดำาเนินธุรกิจร้านอาหาร

• “นางอิง”เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 79.7 
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บุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์กับประธานกรรมการบริษัท

10 บริษัท ตัน แอสเซ็ท จำากัด (TAN)

ดำาเนินธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่และให้บริการพื้นที่สนามฟุตบอล

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

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 91.1

11 บริษัท ตันบุญ จำากัด (TANBOON)

ดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

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

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100

12 บริษัท เปเปอร์ เพลน โปรเจค จำากัด (PPP)

ดำาเนินธุรกิจร้านอาหาร

• “นางอิง”เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 30

• “นาย ธิติ”เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 21

13 บริษัท ทีวัน บิวดิ้ง จำากัด (T-ONE)

ดำาเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสำานักงาน

• มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ “นางอิง” “นายธิติ”

• “นายตัน”เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 27.74

• “นางอิง”เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.62

• “นาย ภาสกร” และ”ด.ญ. ใกล้นที” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกัน

ร้อยละ 9.24

• “นายธิติ” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 2.69

2) รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 ในปี 2562 และ  ปี 2561 บริษัทฯ มีการเข้าทำารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ     
(ล้านบาท) ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562 ปี 2561

1 บริษัท ไอ แอม  

   กรีนที จำากัด

   (IGT)

รายได้ค่า

ขายสินค้า

ยอดคงค้าง           

ณ สิ้นงวด

328.16

27.94

417.63

36.65

• รายการขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มของบริษัทฯ ให้แก่ IGT ซึ่งเป็น 

 ผู้จัดจำาหน่ายในช่องทางTraditional Trade ตามสัญญาลงวันที่  

   1 ก.ค. 2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 2563

• กำาหนดราคาขายโดย IGT ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากบริษัทฯ   

   ตามราคาขายของบริษัทฯ ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่ IGT ขายผลิตภัณฑ ์

  นั้นให้แก่ลูกค้า และบริษัทฯ ออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาขายใกล้เคียง  

    กับผู้จัดจำาหน่ายรายอื่นของบริษัทฯ ในช่องทางจัดจำาหน่ายเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของ IGT ไม่ทับซ้อนกับกลุ่ม

เป้าหมายของผู้จัดจำาหน่ายรายอ่ืนซ่ึงบริษัทฯ ใช้บริการอยู่ อันเป็นประโยชน์ 

ให้สินค้าของบริษัทฯ สามารถเข้าไปสู่ฐานลูกค้าท่ีมากข้ึน นอกจากน้ีในส่วน

ของโครงสร้างราคา ทางบริษัทฯ มีนโยบายกำาหนดโครงสร้างราคาท่ียุติธรรม

และสามารถแข่งขันได้ โดยหากเทียบกับคู่ค้ารายอื่น บริษัทฯ มีการกำาหนด

โครงสร้างราคาขายให้ IGT สูงกว่าคู่ค้ารายอื่น จึงเห็นว่ารายการดังกล่าว

มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยปกติ
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ค่าใช้จ่ายสำาหรับ

กิจกรรมส่งเสริม

การขาย   

- โปรโมชั่นสินค้า

แถมรายเดือน

ยอดคงค้าง           

ณ สิ้นงวด

16.99

1.06

37.38

1.47

•  รายการดังกล่าวคือการชำาระเงินคืนค่าสินค้าแถมที่ผู้จัดจำาหน่ายแถมให ้

  ลูกค้า ซ่ึงเป็นการแถมตามโปรโมช่ันประจำาเดือน ซ่ึงการส่งเสริมการขาย 

      ดังกล่าวเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำาหน่ายสินค้าใน 

  แต่ละเดือนและได้รับการอนุมัติโดยรองกรรมการผู้อำานวยการ โดยการ 

  จ่ายเงินคืนค่าสินค้าแถมเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคาขายสินค้า 

     ให้ IGT ซ่ึงเป็นวิธีการเดียวกันกับผู้จัดจำาหน่ายรายอ่ืนในช่องทางเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการโปรโมช่ันสินค้าแถมรายเดือน 

เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นแนวทางการดำาเนินธุรกิจปกติ ท้ังน้ี โปรโมช่ัน

สินค้าแถมประจำาเดือนได้รับการทบทวนโดยผู้บริหารและได้รับการอนุมัติโดย

รองกรรมการผู้อำานวยการ รวมถึงเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคาขายสินค้า

ให้ IGT ซ่ึงบริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติวิธีเดียวกันกับผู้จัดจำาหน่ายรายอ่ืนในช่องทาง

เดียวกัน  

  บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ     
(ล้านบาท) ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562 ปี 2561

1 บริษัท ไอ แอม  

กรีนที จำากัด

(IGT)  (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายสำาหรับ

กิจกรรมส่งเสริม

การขาย 

–ของที่ระลึก

0.05 0.10 • เป็นรายการสั่งซื้อของที่ระลึกสั่งทำาพิเศษจาก IGT เพื่อนำามาใช้ในการ   

 ส่งเสริมการขายของ บริษัทฯ (ตุ๊กตารูปนายตันและสินค้าที่ระลึกเช่น 

   กระเป๋า กระปุกออมสิน แก้วน้ำา ที่แสดงและขายบริเวณตันแลนด์ นิคม 

    อุตสาหกรรมโรจนะ) 

• รายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิ์ในการผลิตและ 

     จำาหน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบ 

    ของนายตัน ระหว่างนายตัน กับ IGT ลงวันท่ี 1 ก.ค. 2554 โดยนายตัน  

   อนุญาตให้นำารูปนายตัน รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบ 

    ของนายตัน ไปผลิตเป็นรูปปั้นและสินค้าที่มีรูป รูปวาด สัญลักษณ ์

    และผลงานออกแบบดังกล่าว ตีพิมพ์ ติด หรือประทับอยู่เพ่ือจำาหน่าย 

   ให้แก่บริษัทที่นายตัน เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นอยู่เท่านั้น  

    โดยนายตัน ไม่คิดค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ นอกจากน้ี นายตัน  

    สงวนสิทธิ์ในการกำาหนดราคาสินค้าที่ IGT จัดจำาหน่าย โดย IGT  

      สามารถบวกกำาไรเพ่ิมจากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 เพ่ือเป็น

       ค่าดำาเนินการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การซ้ือสินค้าของท่ีระลึกท่ีมีรูปนายตันและผลงานออกแบบของนายตันจาก 

IGT มาขายบริเวณศูนย์เรียนรู้ตันแลนด์เน่ืองจากในระยะแรกบริษัทฯ ต้องการ

ท่ีจะสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นท่ีรู้จักอย่างรวดเร็วจึงได้ใช้นายตันเป็น

พรีเซ็นเตอร์ รวมถึงขายสินค้าท่ีมีรูปนายตันและผลงานออกแบบของนายตัน

ดังกล่าวมาขายและดึงดูดผู้ท่ีมาเย่ียมชม ท้ังน้ี บริษัทฯ ไม่ได้มีนโยบายท่ีจะให้

แบรนด์ของบริษัทฯยึดติดกับตัวนายตันแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ มีแผนท่ีจะใช้

พรีเซ็นเตอร์บุคคลอ่ืนๆท่ีเหมาะสมเพ่ือโฆษณาและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ

ขายในอนาคตต่อไป นอกจากน้ี สินค้าดังกล่าว บริษัทฯ ซ้ือมาและจำาหน่ายต่อ

ในราคาท่ีสูงกว่าราคาทุน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงเง่ือนไขการดำาเนิน

การ  เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิ จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ

สมเหตุสมผล มีราคาท่ีเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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  บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ     
(ล้านบาท) ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562 ปี 2561

2  บริษัท         

ภาสกรนที 

จำากัด (PAS)

ค่าใช้จ่าย

ซื้อห้องพัก

- 0.22 • รายการซื้อห้องพักจาก PAS ซึ่งดำาเนินธุรกิจที่พักตากอากาศ วิลล่า  

   มาร็อก รีสอร์ท  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำามาใช้ ในการ 

   ประชาสัมพันธ์ เช่น การเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 

• ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษประมาณ 50%

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าห้องพัก 50% เพ่ือนำามาใช้ในกิจกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ

มีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยปกติ

3 บริษัท           

กิน กับ ตัน

จำากัด (KIN) 

ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม

- 0.04 • รายการซื้ออาหารจากร้านอาหารของ KIN เพื่อรับรองลูกค้า 

• รายการค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KIN ทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็นไปเพ่ือประโยชน์

ของบริษัทฯ อีกท้ังรายการดังกล่าวคิดค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน 

KIN ท่ัวไป จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม

แนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยปกติิ

- ซื้อวัตถุดิบและ

อุปกรณ์

- 0.42 • เป็นรายการซื้อไอศครีม (จาเลโต้) พร้อมอุปกรณ์ในแบรนด์ “เมลท์มี”  

   เพ่ือนำามาขายให้ก้บผู้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์

• กำาหนดราคาขายโดยคิดราคาส่ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซ้ือวัตถุดิบดังกล่าวเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ของบริษัทฯ อีกท้ังรายการดังกล่าวบริษัทฯ ซ้ือมาและจำาหน่ายต่อ

ในราคาท่ีสูงกว่าราคาทุน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงถือได้ว่ารายการ 

ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยปกติิ

4  บริษัท ตัน 

แอสเซ็ท จำากัด 

(TAN) 

ค่าเช่าป้ายโฆษณา 0.17 0.25 • เป็นการเช่าป้ายโฆษณาเพ่ือลงส่ือโฆษณาส่งเสริมแบรนด์สินค้า ตามแผน 

    งบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำาปี 2561 และ 2562

•   กำาหนดราคาขายโดยคิดให้ส่วนลด 40%

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าเช่าป้าย 40% เพ่ือนำามาใช้ในกิจกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ

มีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยปกติ
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  บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ     
(ล้านบาท) ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562 ปี 2561

5 บริษัท ตันบุญ 

จำากัด

(TANBOON) 

ค่าใช้จ่าย

ซื้อห้องพัก

0.19 0.45 •  รายการซื้อห้องพักจาก TANBOON ซึ่งดำาเนินธุรกิจโรงแรมอิสตินตัน  

  จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือนำามาใช้ในการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นการ 

   รับรองลูกค้า 

• ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าห้องพัก  เพื่อนำามาใช้ในกิจกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ

มีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยปกติ

6 บริษัท เปเปอร์ 

เพลน โปรเจค 

จำากัด(PPP) 

ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม

0.08 - • รายการซื้ออาหารจากร้านอาหารของ PPP เพื่อรับรองลูกค้า 

• รายการค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน PPP ทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ของบริษัทฯ อีกท้ังรายการดังกล่าวคิดค่าอาหารราคาปกติเหมือน

ลูกค้าร้าน PPP ท่ัวไป จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 

ตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยปกติ

7  บริษัท ทีวัน     

บิวดิ้ง จำากัด  

(T-ONE) 

ค่าเช่าและค่า

บริการพื้นที

สำานักงาน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

6.23

 

0.07

- • เป็นการเช่าอาคารสำานักงาน ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางและดำาเนิน 

   ธุรกิจเนื่องจากติดกับรถไฟฟ้า

• กำาหนดราคาค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ีโดยบริษัทท่ีรับจ้างบริหารอาคารสำานักงาน  

   ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท

• ราคาค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ต่ำากว่าผู้เช่ารายอื่นของอาคาร

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์

ต่อบริษัทฯ โดยเนื่องจากเปรียบเทียบอัตราค่าเช่าแล้วต่ำากว่าผู้เช่ารายอื่น

ของอาคารทีวัน ถือเป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งอัตราค่าเช่าอยู่ในระดับ

เดียวกันกับอัตราค่าเช่าอาคารแถบสุขุมวิท ซึ่งมีความสะดวกในการเดิน

ทางเนื่องจากอาคารอยู่ติดกับรถไฟฟ้า จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ

สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยปกติ
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3) ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
   บรษิทัฯ ทำารายการระหวา่งกันด้วยความระมดัระวัง โดยคำานงึถงึ

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ การทำา

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มี 

ความจำาเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของ 

บริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนจะถูก

กำาหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด 

และดำาเนินการเช่นเดียวกับท่ีปฏิบัติกับลูกค้าท่ัวไปท่ีมีลักษณะเดียวกัน

หรือใกล้เคียงกัน ( arm’s length basis ) สำาหรับการกู้ยืมเงิน 

กบับุคคลทีเ่กีย่วข้องนัน้ บรษัิทฯ ดำาเนนิการไปเพือ่เสรมิสภาพคล่อง

ตามความจำาเป็นเท่านั้น

4) มาตรการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
 บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำานึงถึงผลประโยชน์

ของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ โดยผ่านข้ันตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติ

ของบริษัทฯ และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษัิทฯ รว่มพิจารณา

ถึงผลกระทบและให้ม การกำาหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตาม

เงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลง

ทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำาธุรกรรมระหว่าง 

บรษิทัฯ กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

บริษัทฯอาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติ 

ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรมดังกล่าว 

หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่

วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน 

ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน 

มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมเพื่อรายงาน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

 ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการ 

ผู้อำานวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มี

อำานาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ ตามที่สำานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด

 นอกจากน้ี หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชำานาญ

ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้

ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน 

ดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีบริษัทฯ  

จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำาคัญไว้ ในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

5) นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 บริษัทฯ มีนโยบายในการทำารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น 

ในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความ 

ขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการ

กำาหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป โดย 

ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไป

ตามหลักการการกำากับกิจการท่ีดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 

และต้องเป็นไปตามอำานาจอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

6)  สรุปสาระสำาคัญของสัญญา/ข้อตกลงที่สำาคัญ

6.1สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำาหน่าย
 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาแต่งตั้ง

บรษัิท ไอ แอม กรนีท ีจำากดั ใหเ้ปน็ผูจ้ดัจำาหนา่ยสนิคา้ใหก้บับรษัิทฯ 

โดยสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 คูส่ญัญา : บรษิทั ไอ แอม กรนีท ีจำากดั (“ผู้จัดจำาหนา่ย”)  

 กับบริษัทฯ (“ผู้ผลิต”)

 วันที่ทำาสัญญา : 1 กรกฎาคม 2560

 วันที่สัญญามีผล : 1 กรกฎาคม 2560

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

 อาณาเขต : ผู้ผลิตตกลงให้ผู้จัดจำาหน่ายเป็นผู้จัดจำาหน่าย 

 สำาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯ ตามที่ได้ตกลงกัน  

 ในช่องทางการค้าทั้งหมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทาง  

 Modern Trade

 ราคาและเง่ือนไขการชำาระเงิน : ผู้จัดจำาหน่ายต้องซื้อ 

 ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตตามราคาขายของผู้ผลิต ซึ่งมีผลอยู่  

 ณ วนัทีผู่จ้ดัจำาหนา่ยขายผลติภณัฑน์ัน้ใหแ้กล่กูค้าและผู้ผลติ 

 ออกใบแจ้งหน้ี โดยราคาดังกล่าวได้ระบุไว้ ในสัญญา และผู้ 

 จัดจำาหน่ายจะขายสินค้าให้กับร้านค้าตามโครงสร้างราคาที่ 

 ผู้ผลิตกำาหนดไว้ในสัญญา

 ศูนย์กระจายสินค้าและการจัดส่งไปศูนย์กระจายสินค้า :  

 ผู้จัดจำาหน่ายจะต้องหาพ้ืนท่ีเก็บสินค้าท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 



83
รายงานประจำาปี 2562

 เพ่ือให้ผู้ผลิตจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้จัดจำาหน่ายผู้ผลิตจะต้อง 

 จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยผู้จัดจำาหน่าย 

 จะแจ้งให้ผู้ผลิตได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยต้นทุน 

 และค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตเอง

 กรรมสทิธิใ์นผลติภณัฑ ์: กรรมสทิธใินผลติภณัฑท์ีเ่กบ็รกัษา 

 อยู่ในศูนย์กระจายสินค้าเป็นทรัพย์สินของผู้จัดจำาหน่าย

 ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย : ผู้ผลิตเป็น 

 ผู้รับผิดชอบ

 ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าชำารุดบกพร่องออกจากท้องตลาด :

 กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้ผลิต: ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ 

 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าท่ีชำารุดบกพร่องออก 

 จากท้องตลาด

 กรณีผลิตภัณฑ์ท่ีชำารุดบกพร่อง: ผู้ผลิตตกลงรับผิดชอบและ 

 ชำาระคืนให้แก่  ผู้จัดจำาหน่ายในอัตราตามท่ีตกลงกัน

 กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้จัดจำาหน่าย: ผู้ผลิตไม่ต้อง 

 รับผิดชอบ

 การบอกเลิกสัญญา : การบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุ 

 อันสมควร เมื่อมีกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มิ 

 ได้ปฏิบัติผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ 

 1) คู่สัญญาฝ่ายใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือตกเป็นบุคคล 

 ล้มละลาย เลิกบริษัท หรือชำาระบัญชี

 2) คู่สัญญาฝ่ายใดกระทำาผิดสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ่

 ตามสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือ 

 เรียกร้องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

 ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าไม่ปลอดภัย :

 ผู้ผลิตจะต้องกำาหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คำาเตือนและข้อมูล 

 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและชัดเจนตามสมควรและ 

 รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย 

 ทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยป้องกันผู้จัดจำาหน่ายมิให้ได ้

 รับความเสียหายเนื่องจากข้อเรียกร้อง คดี ข้อกล่าวหา  

 ค่าปรับที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันเนื่องจากการใช้

 ข้อมูลที่เป็นความลับ : ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ 

 แก่บุคคลอื่น โดยให้มีผลต่อไป 3 ปี หลังจากสัญญานี้ 

 สิ้นสุดลงหรือถูกบอกเลิก

6.2สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและจำาหน่ายสินค้าท่ีมี
รูปนายตัน ภาสกรนที รูปวาด สัญลักษณ์และผลงานออกแบบ
ของนายตัน ภาสกรนที
 คู่สัญญา : นายตัน ภาสกรนที (“ผู้อนุญาต” หรือ 

 “นายตัน”) กับบริษัท ไอ แอม กรีนที จำากัด (“ผู้ได้รับ 

 อนุญาต”)

 วันที่ทำาสัญญา : 1 กรกฎาคม 2559  

 วันที่สัญญามีผล : 1 กรกฎาคม 2559

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

 ค่าตอบแทนสิทธิ : อนุญาตไม่คิดค่าตอบแทนและค่า 

 ธรรมเนียมใดๆ สำาหรับสิทธิที่ผู้ ได้รับอนุญาตได้รับตาม 

 สัญญาฉบับนี้

 การผลิตและการขายสินค้า : ในการผลิตรูปป้ันและสินค้าท่ี 

 มรีปูผูอ้นญุาต รปูวาด สญัลกัษณแ์ละผลงานออกแบบของ 

 ผู้อนุญาตดังกล่าวตีพิมพ์ ติด หรือประทับอยู่นั้น ผู้ได้รับ 

 อนญุาตตอ้งดำาเนนิการผลติหรอืวา่จา้งบคุคลอืน่เพือ่ผลติ 

 สินค้าที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู ้

 ได้รับอนุญาตเอง

 ราคาจำาหน่ายสินค้า : ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ในการกำาหนด 

 ราคาสนิคา้ทีผู่้ไดร้บัอนญุาตจดัจำาหนา่ย โดยผู้ไดร้บัอนญุาต 

 สามารถบวกกำาไรเพ่ิมจากต้นทุนสินค้าได้ ไม่เกินอัตรา 

 ร้อยละ 10 เพื่อเป็นค่าดำาเนินการ

 หนา้ทีข่องผู้ไดร้บัอนุญาต : ผู้ไดร้บัอนญุาตไม่มีสทิธท่ีิจะโอน 

 หรือจำาหน่ายสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญานี้ไม่ว่าท้ังหมดหรือ 

 บางส่วนให้แก่ผู้อื่น นอกจากจะได้รับการอนุญาตเป็น 

 ลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตเท่านั้น

 การบอกเลิกสัญญา : ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตละเมิด 

 ข้อตกลงข้อใดข้อหน่ึงตามที่ ได้ระบุไว้ ในสัญญานี้หรือ 

 พยายามใช้ข้อตกลงในสัญญานี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด 

 ผู้อนญุาตมสีทิธบิอกเลกิสญัญาทนัทโีดยทำาเป็นหนังสอืสง่ 

 ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนและเมือ่สญัญานีส้ิน้สดุลงไมว่า่ดว้ย 

 เหตุใดก็ตามสิทธิต่างๆ ที่ผู้ได้รับอนุญาตตามสัญญานี้ จะ 

 สิ้นสุดลงและไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

6.3 สัญญาเช่าและการให้บริการสำานักงาน  
 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาเช่าและ

การให้บริการสำานักงาน กับบริษัท ทีวัน บิวดิ้ง จำากัด เป็นผู้ ให้เข่า

อาคารสำานักงานกับบริษัทฯ โดยสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

 คู่สัญญา : บริษัท ทีวัน บิวดิ้ง จำากัด (“ผู้ ให้เช่า”) กับบริษัทฯ  

 (“ผู้เช่า”)

 วันที่ทำาสัญญา : 10 มิถุนายน 2562

 วันที่สัญญามีผล : 1 สิงหาคม 2562
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 อายุสัญญา : 3 ปี (1 สิงหาคม 2562  - 1 กรกฎาคม 2565) 

 อาณาเขต : บริษัทฯเช่าพื้นที่และบริการอาคารสำานักงาน 

 ขนาด 1,403.50 ตรม. ณ อาคารทีวัน ช้ัน 42-44 อาคารทีวัน  

 เลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนงเขตคลองเตย  

 กรุงเทพมหานคร 10110

 ราคาและเงื่อนไขการชำาระเงิน : ผู้เช่าต้องชำาระค่าเช่าและ  

 บริการสำานักงานทุกเดือน รวม   1,094,730 บาท ต่อเดือน

 การประกันความเสียหาย : ผู้เช่าตกลงวางเงินประกัน 

 ความเสียหายเป็นเงิน 1,970,514 บาท เพื่อเป็นหลักประกัน 

 ตลอดระยะเวลาการเช่า

รายละเอียดการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

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

นายตัน  ภาสกรนที c/D D

นางอิง  ภาสกรนที D D D D D D D D D

นาย ธิติ จิรนนท์กาล D D D

นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ D D

นายวิโรจน์  สุภาสูรย์ D

นายธนพันธุ์ คงนันทะ D

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ 

นิมมลธนากรณ์

นายประสาน   ลิ้มพิพัฒนกุล

นายอิสสระชัย  เดชาฤทธิ์ D

 หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ  D = กรรมการ  ID = กรรมการอิสระ // = ประธานกรรมการตรวจสอบ  

     AC = กรรมการตรวจสอบ ED = กรรมการบริหาร    

 รายชื่อบริษัท
1 = บจ. ตันแอนด์ตัน ศรีราชา แอสเซ็ท 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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ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล

 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด(มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เปิดเผยการดำาเนินงานท่ี แสดงถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

ของบริษัทฯ ไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน” (Sustainable Development Report)ประจำาปี 2562 การจัดทำารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน

บริษัทฯ ได้จัดทำาตามหลักการกำาหนดเนื้อหาของ Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard) และ The Sustainable Development 

Goals (SDGs) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลดา้นการรายงานผลการดำาเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม  สังคม เศรษฐกจิ และธรรมาภบิาล ควบคู่ กับแนวทาง

การรายงานข้อมูลเพ่ิมเติม เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ ซึ่งเป้าหมายสำาคัญบริษัทฯต้องการ

แสดงถงึความมุง่มัน่ในการดำาเนนิธรุกิจตามหลักการกำากบัดแูลกจิการที ่(Corporate Governance Code) ควบคูไ่ปกบัการผลติสนิคา้คณุภาพ 

การพฒันาบคุคลากร ความรบัผดิชอบตอ่สังคม การอนรุกัษพ์ลงังาน และสิง่แวดลอ้ม พรอ้มตระหนกัถงึการลดใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด รวมถงึการจัดหาพลังงานทดแทน ทีเ่หมาะสมและนำาพลงังานหมนุเวยีนกลบัมาใช้ใหมอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ภายในองค์กรโดยเปิดเผยแบบแยกเล่มไว้แบบ E-Book บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯท่ี “http://www.ichitangroup.com/investor.php/sustainability_report” 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562
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 ดว้ยพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 

ผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำางบการเงินเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  

ผลการดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุผล

 คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซ่ึงสอดคล้องกับ

มาตรฐานการบญัชสีากลเป็นส่วนใหญ ่โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบัิตอิยา่งสม่ำาเสมอใชด้ลุยพนิจิอยา่งระมดัระวงัและประมาณ

การทีด่ทีีส่ดุในการจดัทำา รวมทัง้มกีารเปดิเผยขอ้มลูสำาคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ และยงัคำานงึถงึความสำาคญัของการ 

นำาเสนอความเข้าใจตอ่มมุมองภาพรวมของฐานะการเงนิของบรษิทัฯ จงึได้นำาเสนอคำาอธบิายและการวเิคราะห์ผลการดำาเนนิงานของฝา่ยบรหิาร

เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำารงรักษาไว้ซึ่งหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  

รวมทั้งจัดให้มีและดำารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมี 

ความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติ

อย่างมสีาระสำาคัญในการนี ้คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิารเปน็ผูด้แูล

รบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายการทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏ

ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบควบคมุภายในและตรวจสอบภายในของบรษิทัฯณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 สามารถสรา้งความ

เชื่อมั่นได้ว่า แสดงฐานะการเงิน  ผลการดำาเนินงาน  และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ว่า เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  

และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

นายตัน  ภาสกรนที

ประธานกรรมการบริษัท
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
ปี 2562 (Management Discussion and Analysis: MD&A)

1.  ภาพรวมของผลการดำาเนินงาน
 รายได้
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,334.2 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 จากปีก่อน ท่ีมีรายได้ 5,204.0 ล้านบาท   

โดยมีรายได้จากการส่งออกลดลง ร้อยละ 12.7 จากปีก่อน   

ส่วนรายได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 ในขณะที่ EBITDA  

เท่ากับ 972.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.7 จาก ปีก่อนซึ่งเท่ากับ 

590.7 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิเท่ากับ 407.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 829.4  จากปีก่อนซึ่งกำาไรสุทธิเท่ากับ 43.8 ล้านบาท  สาเหตุ

หลักมาจากการปรับกลยุทธ์การทำากิจกรรมทางการตลาดใน

ประเทศ ส่วนยอดขายจากต่างประเทศลดลง เนื่องจากได้รับผล 

กระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศคู่ค้า

โครงสร้างรายได้
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายสุทธิ 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

ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ) 31.4 29.8 32.8

จำานวนรสชาติ 21 รสชาติ 22 รสชาติ 21 รสชาติ

ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen

 ต้นทุนขาย
 ในช่วง ปี 2560 ถึงปี 2562 ต้นทุนขายโดยหลักของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองคิดเป็นประมาณ 70 -80% ของต้นทุนขายรวม 

รายละเอียดต้นทุนขายปรากฏดังตารางด้านล่าง

ต้นทุนขาย
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และการ

เปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูป
2,596.7 59.8 2,785.7 62.9 3,069.4 70.8

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 561.1 12.9 560.6 12.7 511.8 11.8

ค่าสาธารณูปโภค  (เชื้อเพลิงแก๊ส, 

ไฟฟ้า, ประปา)
254.9 5.9 239.7 5.4 230.5 5.3

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 21.4 0.5 22.8 0.5 33.0 0.8

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 150.7 3.5 138.3 3.1 132.7 3.1

อื่นๆ 758.1 17.4 684.1 15.4 357.2 8.2

รวมทั้งหมด 4,342.9 100.0 4,431.2 100.0 4,334.6 100.0

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 5,334.2 5,204.0 5,687.5

อัตรากำาไรขั้นต้น (ร้อยละ) 18.6 14.9 23.8



88 
รายงานประจำาปี 2562

 ต้นทุนขาย
 บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2562  

ปี 2561 อยู่ท่ี ร้อยละ 81.4 และร้อยละ 85.2 โดยต้นทุนขายใน ปี2562 

เท่ากับ 4,343.0 ล้านบาท   และปี 2561 เท่ากับ  4,431.2 ล้านบาท    

 สาเหตุที่สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายในปี 

2562 ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 3.8  เนื่องจากในปี 2562  

ยังคงมีการแข่งขันทางด้านราคากับคู่แข่งในหลายช่องทางการค้า

เหมือนปีที่ผ่านมา  แต่บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนการผลิตได้ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย 

 ตน้ทนุในการจดัจำาหนา่ยประกอบดว้ยคา่สือ่โฆษณาและคา่ใช้

จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ในปี 2562 เท่ากับ  407.2 

ล้านบาท และ ปี2561 เท่ากับ 514.6 ล้านบาท  สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายใน

การจัดจำาหน่าย ในปี 2562 ลดลงจาก  ปี 2561 เป็นจำานวน 107.5 

ล้านบาท  ลดลงเท่ากับร้อยละ 20.9  เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ 

มีการวางแผนการจัดทำารายการส่งเสริมการขายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  มีการลดการใช้จ่ายเงินในช่องทางของฟรีทีวีซึ่ง

สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนไป และเปล่ียนไป 

ทำารายส่งเสริมการขายแบบใหม่ๆ เช่น จัดทำารายการส่งเสริมการขายรว่ม

กับเกมส์ออนไลน์ฟรีไฟร์

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   

 ในปี 2562  และ ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม

จำานวน  169.4 ล้านบาท  และ 139.3 ล้านบาท  ตามลำาดับ โดยค่าใช้

จ่าย ในการบริหารหลัก คือ ค่า ใ ช้จ่าย เ ก่ียวกับพนักงาน   

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสำานักงาน ค่าท่ีปรึกษา และการต้ังสำารองผลขาดทุน

จากการด้อยค่าสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าโดย ในปี 2562 ค่าใช้จ่าย

ในการบริหารเพ่ิมข้ึนจาก ปี 2561  เป็นจำานวน  30.1 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 21.7  ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับพนักงาน ค่าเช่าสำานักงานจากการย้ายท่ีต้ังสำานักงานมาอยู่ย่าน

สุขุมวิท การเพ่ิมข้ึนของค่าท่ีปรึกษา  และเพ่ิมข้ึนจากค่าใช้จ่ายจากการ

ด้อยค่าเคร่ืองหมายการค้าจำานวนสุดท้ายอีกเล็กน้อย

 ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
 บริษัทฯมีส่วนแบ่ง(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าขอ

งบริษัทฯ ในปี 2562  และปี 2561  (29.8) ล้านบาท และ (110.0)  

ล้านบาท ตามลำาดับ    โดยส่วนแบ่ง(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในปี 

2562  ลดลงจากปี 2561 จำานวน  (80.2)  ล้านบาท เนื่องจากมี

การปรับแผนธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียทำาให้การกระจายสินค้าได้

ดียิ่งขึ้นและประสบความสำาเร็จในผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ
 ในปี  2562 และ ปี 2561 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจำานวน 407.5 

ล้านบาท  และ 43.8 ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็นอัตรากำาไรสุทธิ

ร้อยละ7.6  และร้อยละ 0.8 และ ของรายได้จากการขาย  อัตรา

กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานในปี 2562 และปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 

7.8 และร้อยละ 2.3 ของรายได้จากการขาย ตามลำาดับ

2. ภาพรวมฐานะการเงิน และความสามารถ
ในการบริหารทรัพย์สิน
      สินทรัพย์
     บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2562 จำานวน 7,686.9 ล้านบาท 

และ ปี 2561 จำานวน 8,176.8 ล้านบาท ซึ่งลดลง เท่ากับ (489.8) 

ล้านบาทมีรายละเอียดดังนี้  

 1) การลดลงสุทธิของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จำานวน 

(469.8) ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการตัดจ่ายค่าเสื่อมราคา 

(572.6) ล้านบาท และการซื้อสินทรัพย์เพิ่มในปี 2561 จำานวน 98.3 

ล้านบาท

 2) การลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน จำานวน (110.3) ล้าน

บาท เกิดจากตัวหลักคือสินค้าคงเหลือลดลง (107.7) ล้านบาท  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวยีนอืน่เพ่ิมขึน้ 14.3  ล้านบาท เงนิสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (16.9) ล้านบาท

 3) การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จำานวน 66.8 

ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มทุน104.4 ล้านบาท และจากการรับรู้ผล

ขาดทุนจากส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (29.8) 

ล้านบาท และผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการ

เงินอีก (7.8) ล้านบาท

 4) การลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและ

อุปกรณ์จำานวน (12.8) ล้านบาท เกิดจากการโอนรายการหรือ

ปรับปรุงรายการไปเข้าบัญชีอุปกรณ์ทั้งจำานวน

 5) การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (11.3) ล้านบาท  

เกดิจากการตดัจา่ยคา่ลขิสทิธิซ์อฟแวร์และการตัง้สำารองผลขาดทุน

จากการด้อยคา่สทิธใินการใชเ้ครือ่งหมายการค้าจำานวนเงนิ (11.6) 

ล้านบาท สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 0.3 ล้านบาท 

 6) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

จำานวน 45.9  ล้านบาท ตัวหลักเกิดจากผลขาดทุนจากการธุรกิจ

ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและผลขาดทุนจากการด้อยค่าใน

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 

 7) การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำานวน 1.7  

ล้านบาท  โดยหลักเกิดจากเงินประกันค่าเช่าสำานักงานแห่งใหม่

 สรุปอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) พบว่าอัตรา 

ผลตอบแทนจากสนิทรพัยป์รบัตัวลดลง โดยอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์รวมของปี 2562 ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 5.1  และ  ร้อยละ 0.5 

ตามลำาดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ   

ร้อยละ 16.3  และร้อยละ 9.4 ตามลำาดับ เน่ืองจากกำาไรสุทธิเพ่ิมข้ึน

 ลูกหนี้การค้า
 การเพิม่ขึน้ของลกูหนีก้ารคา้จำานวน 18.9 ลา้นบาท มสีาเหตุ

มาจากยอดขายในประเทศเดือนธันวาคมเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกัน

ของปีก่อนหน้าเป็นหลัก  โดยบริษัทฯมีอัตราการเพิ่มขึ้นของยอด

ขายในประเทศสำาหรับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 2.5 จากปี 2561 

บริษัทฯมีนโยบายการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเป็นระยะเวลา 30-45 วัน 

โดยช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บ

หนี้โดยเฉลี่ยเท่ากับ 49-65 วัน ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2562 
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และ  ปี 2561  เท่ากับ 52 วัน และ 49 วันตามลำาดับ  ในบางปีระยะ

เวลาเก็บหนี้สูงถึง 60 และ 65 วัน เนื่องจากการขยายระยะเวลาเก็บ

หนี้ใหก้บัผูจั้ดจำาหนา่ยหลกั และมกีารขาย สนิคา้ใหก้บัลูกหนีก้ารค้า

จากบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียที่มี

ระยะเวลาเก็บหนี้ประมาณ 60-65 วัน แต่ในปีปัจจุบันไม่มีรายการ

เหล่านี้แล้ว

ทั้งนี้รายละเอียดลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2560 ถึงปี 2562 เมื่อแบ่งตามหนี้ที่ค้างชำาระ เป็นดังนี้

อายุลูกหนี้การค้า
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

กิจการอื่น
ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 27.9 3.6 36.7 4.9 35.2 5.2

เกินกำาหนดชำาระ - - - - - -

น้อยกว่า 3 เดือน - - - - - -

มากกว่า 6 เดือน - - - - - -

รวม 27.9 3.6 36.7 4.9 35.2 5.2

กิจการอื่น
ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 738.7 96.4 707.9 94.7 627.6 93.6

เกินกำาหนดชำาระ - - - - - -

น้อยกว่า 3 เดือน - - 0.3 0.0 7.9 1.2

6 - 12 เดือน - - 2.8 0.4 - -

รวม 738.7 96.4 711.0 95.1 635.5 94.8

รวมทั้งหมด 766.6 100.0 747.7 100.0 670.7 100.0

 หนี้สิน
      บริษัทฯ มีหนี้สินรวมในปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 1,466.6 ล้านบาท 

ปี 2561 จำานวน 2,291.3 ล้านบาท ลดลง   (824.7) ล้านบาท หนี้

สินหลัก เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งมียอดค้างชำาระ ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม 2562 จำานวน 800.7 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2561 

ซึ่งเท่ากับ 1,444.9 ล้านบาท ลดลง (644.2)  ล้านบาท

      โดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีกำาหนดการชำาระเงินให้

เสร็จสิ้น ดังนี้

 - ครบกำาหนดภายใน 1 ปี จำานวน  476.0  ล้านบาท

 - ครบกำาหนดภายใน 1–5 ป จำานวน  324.7  ล้านบาท 

 - ครบกำาหนดหลังจาก 5 ป จำานวน -0- ล้านบาท

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำานวน 

6,220.3 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกชำาระแล้ว 

1,300.0 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,515.4 ล้านบาท  

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 56.1 ล้านบาท 

ทนุสำารองตามกฎหมาย 130.0 ล้านบาท องคป์ระกอบอืน่ของสว่น

ของผู้ถือหุ้น (53.2) และกำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 1,272.0  ล้าน

บาท หากพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น พบว่าอัตราผล

ตอบแทนผู้ถือหุ้นของ ปี 2562  และปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 6.7 

และร้อยละ0.7  ตามลำาดับ

 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562  บรษิทัฯ มมีลูคา่ทางบญัชเีทา่กบั 

4.8 บาท/หุ้น

3.สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
 ระหว่างปี 2562 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของกระแสเงินสดหลัก

มาจากกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน  และเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงิน

 กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำาเนินงาน

จำานวน 932.0 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายระหว่างปี และ 

ผลกำาไรจากการดำาเนินงาน

 อัตราส่วนสภาพคล่อง
 สภาพคล่องของบริษัทฯ โดยหลักมาจากความสามารถใน

การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ การเรียกชำาระเงินของลูกหน้ีการค้า 

และการชำาระเงินคืนเจ้าหนี้การค้า โดยระหว่างปี 2560 ถึง ปี2562 

ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินทรัพย์ที่สนับสนุนสภาพคล่อง 

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

ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย วัน 27.8 33.6 28.7

วงจรเงินสด วัน 74.5 73.4 73.5

อายุลูกหนี้การค้า อายุลูกหนี้การค้า อายุลูกหนี้การค้า อายุลูกหนี้การค้า

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (เท่า) 1.3 0.9 0.9

เงินสดเพิ่ม(ลด) จากการดำาเนินงาน (ล้านบาท) (16.9) 4.7 76.0

 ความสามารถในการชำาระหนี้สถาบันการเงิน
 ตามเงื่อนไของสถาบันการเงิน กำาหนดให้บริษัทฯ ดำารง

อัตราส่วนความสามารถชำาระคืนหนี้สถาบันการเงิน (DSCR) ไม่ต่ำา

กว่า 1.25 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5 

เท่า ซึ่งปัจจุบันสถาบันการเงินได้ยกเลิกเงื่อนไขนี้ให้บริษัทฯแล้ว   

         โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560  ปี 2561 และ ปี 2562  

บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถชำาระคืนหนี้สถาบันการเงิน 

(DSCR)เป็น 0.9 เท่า  0.6 เท่า  และ 1.9 เท่า ตามลำาดับ ในขณะที่มี

อัตราอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.4 เท่า 0.4 เท่า 

และ 0.2เท่า  ตามลำาดับ

 กระแสเงินสดจากการลงทุน
 ปี 2562บรษัิทฯ มกีระแสเงนิสดใช้ไปในการลงทนุสุทธจิำานวน  

(202.4) ล้านบาท โดยหลักใช้ไปในการเพิ่มเงินลงทุนในกิจการร่วม

ค้าในประเทศอินโดนีเซีย ดอกเบี้ยรับ และชำาระเงินจากการซื้อ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

 กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
 ปี 2562  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินสุทธิ

จำานวน (746.5)  ลา้นบาท โดยหลกัเกดิจากเงนิกูย้มืเงนิจากสถาบัน

การเงิน โดยกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินดังกล่าวใช้ไปเพ่ือกู้ยืมเงิน 

จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม  ชำาระดอกเบ้ียเงินกู้ยืม  และจ่ายเงินปันผล 

ให้กับผู้ถือหุ้น

 โครงสร้างเงินทุน
 บริษัทฯ มีเสถียรภาพทางการเงินท่ีม่ันคง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) 

เท่ากับ 0.2 เท่า ซ่ึงลดลงจากปี 2561 ซ่ึงเท่ากับ 0.4 เท่า

 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

 - ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน ได้แก่ สัญญาเช่า 

 อาคารสำานักงานพร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก จำานวนเงิน 

 รวม 20.6 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาของสัญญา 1- 4 ปี ซึ่ง 

 จะสิ้นสุดระหว่างปี 2563 ถึงปี 2566

 - ภาระผูกพันตามหนังสือ Letter of Credit ที่ยังไม่ได้ ใช้  

 จำานวนเงินรวม 40.9 ล้านบาท

 - ภาระผูกพันตามคำาสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้า/วัสดุตกลงแล้ว  

 จำานวนเงินรวม 181.7 ล้านบาท

 - ภาระผกูพนัจากหนงัสอืค้ำาประกนัทีส่ถาบนัการเงนิออกให ้

 รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จำานวนเงินรวม 17.9  ล้านบาท
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ปัจจัยและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อการดำาเนิน
งานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 ปจัจยัหลกัทีม่ผีลกระทบตอ่ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ
 บรษิทัฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะ

สมและตามมาตรฐานตามกฎหมายและได้ เปิดเผยไว้ ในส่วน 

“ปัจจัยและการบริหารความเสี่ยง”  

 1. การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขยายส่วนแบ่งการตลาด
 ธุรกิจเครื่องดื่มจัดเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันด้านราคาท่ี

รนุแรงธรุกจิหนึง่โดยบรษิทัฯตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัจากคูแ่ขง่ขนั

ทีผ่ลติเครือ่งดืม่ประเภทพรอ้มดืม่ (Ready to Drink) ทีห่ลากหลาย 

ซึ่งผู้ผลิตหลายรายมักแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและ

มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนา

และสร้างมูลค่าเพ่ิมเพื่อสร้างความแตกต่างและจุดขายให้กับ

ผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยพบว่าตั้งแต่กลางปี 2555 ที่ผ่านมา มี

ผลติภณัฑพ์รอ้มดืม่ถูกพฒันาและวางจำาหนา่ยเปน็จำานวนมาก ดงั

นั้น หากบริษัทฯไม่สามารถพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อ

รองรบัความตอ้งการบรโิภคทีสู่งข้ึนไดท้นัทว่งท ีอาจสง่ผลกระทบ

ต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ที่ลดลงและผลการดำาเนิน

งานในเชิงลบได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้กำาหนดแผนงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาวางจำาหน่ายอย่างต่อเนื่อง และ

กำาหนดแนวทางการปรับกลยุทธ์การขายที่ ฉับพลันต่อการ

เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตลาด เพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภค

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และดึงดูดความต้องการ

บริโภคจากผู้บริโภครายใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งของตลาด  

 2.การพยากรณ์การขาย การวางแผนการผลิต และการ 
 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
 เน่ืองจากต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงท่ี ได้แก่  

ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจักร อุปกรณ์ ค่าเช่าท่ีดิน ซ่ึงต้นทุนการผลิตต่อ

หน่วยจ ะลดลง เ ม่ือบ ริษัทฯ มีป ริมาณการผลิต ท่ีเ พ่ิม ข้ึน  

ดังน้ัน บริษัทฯ จำาเป็นต้องพยากรณ์การขายล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการ

ผลิตตลอดจนบริหารการจัดซ้ือวัตถุดิบและการกระจายสินค้าได้อย่าง

เหมาะสม ปัจจัยหลักท่ีกำาหนดปริมาณการบริโภค ได้แก่ ฤดูกาล และ

กิจกรรมส่งเสริมการขาย  โดยพบว่า  อัตราการบริโภคเคร่ืองด่ืมชาพร้อม

ด่ืมจะสูงข้ึนในช่วงฤดูร้อนและต่ำาลงในช่วงฤดูหนาว ดังน้ัน บริษัทฯ ต้อง

ปรับกลยุทธ์การส่งเสริมการขายให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการ

เปล่ียนแปลงของอัตราการบริโภคในแต่ละช่วงเวลาของปีสำาหรับการ

บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้นำาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้

ในกระบวนการผลิตซ่ึงสนับสนุนให้การบริหารจัดการต้นทุน มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ควบคุมและตรวจสอบต้นทุนการผลิต

ปัจจุบัน รวมถึงการตรวจการใช้ทรัพยากรว่าถูกใช้ไปอย่างเหมาะสมและ

คุ้มค่าหรือไม่ อาทิเช่น วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า เพ่ือ

กำาหนดต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยการผลิตท่ีเหมาะสม เป็นต้น

 3. กลุ่มสินค้าใหม่ชาพรีเม่ียม (ชิซึโอกะ)ครองส่วนแบ่งตลาด 
 เป็นอันดับ 1
 4. ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศเพ่ิมข้ึน
 5. การเพ่ิมช่องทางการจัดจำาหน่ายในประเทศอินโดนีเซียให้ 
 คลอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากข้ึน
 6. การขยายธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM)

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า) 0.2 0.4 0.4

 จากฐานะทางการเงินและผลการดำาเนนิงานในป ี 2562 คณะ

กรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไรเป็นเงินปันผลและ                       

ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 เพื่ออนุมัติการจ่าย

เงินปันผลสำาหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งคิดเป็น            

อัตราร้อยละ 111.7 ของกำาไรสุทธิ ซ่ึงมากกว่านโยบายการจ่าย

เงินปันผลของบริษัทฯ  เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 455.0 ล้านบาทและมี

กำาหนดจ่ายในวนัที ่21 พฤษภาคม 2563 โดยเงนิปนัผลดงักลา่วยัง

มคีวามไมแ่นน่อนจนกวา่จะไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 

 บรษิทั อชิตินั กรุป๊ จำากัด (มหาชน) (บรษัิทฯ) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวาม

เป็นอิสระจากฝา่ยจดัการจำานวน 3 ทา่น และ 1 ในน้ันเปน็ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอในการสอบทานความนา่เชือ่ถอืของงบการเงนิ โดย

ไดร้บัการแตง่ตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่6/2556 เมือ่วนัที ่17 มถินุายน 2556 กรรมการตรวจสอบแต่ละทา่นมคีณุสมบติัครบ

ถ้วนตามที่กำาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 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 

 ในป ี2562  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเปน็อสิระ ตามขอบเขตอำานาจหนา้ทีท่ีร่ะบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจ

สอบ และได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง ทุกสิ้นปีคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พึง

พอใจ ในการประชุมบางครั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้หารือกับกรรมการผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตาม

วาระอันสมควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยสรุปสาระสำาคัญ

ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน
 สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำาปี 2562 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และรายงานทางการเงินที่มีนัยสำาคัญ ร่วมกับ

ฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบ และผู้สอบบัญชี  เพื่อให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินได้จัดทำาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตาม

มาตรฐานการบัญชี ท่ีกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 1 คร้ัง 

เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี และพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำาปีของผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ตามที่ควรในสาระสำาคัญ และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอ

สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 สอบทานและทบทวนระบบการควบคมุภายในร่วมกับหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในทกุไตรมาส เพ่ือให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีะบบ

การควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอเหมาะสม และปฏบิติัให้สอดคล้องกบัมาตรฐานวชิาชพี โดยใช้วธิกีารประเมินความเสีย่ง

และระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรึกษา

กับผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในอย่างสมำ่าเสมอ

 สอบทานการปฏบัิตงิานของฝา่ยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจำาป ีรวมทัง้อตัรากำาลงัพลและแผนการพฒันาบคุลากร

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็น

สาระสำาคัญ รวมทั้งการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

สอบทานการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และการปฏิบัตตามข้อกำาหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
 สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ ตลาดหลักทรัพย์หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของการพัฒนากระบวนการ

กำากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้ไดผ้ลกัดันและสง่เสรมิใหเ้กดิการปฏบิติัตามนโยบายว่าดว้ยการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนัทัว่ทัง้องคก์ร โดยภาย

หลังที่บริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธนากรณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำาคัญด้านการกำากับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมอบหมาย

ให้ส่วนตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯอย่างเคร่งครัดและสม่ำาเสมอ รวมท้ังมีแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเหมาะสม

สอบทานรายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 สอบทานการทำาธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ได้ดำาเนินการตามเกณฑ์และข้อกำาหนดของหน่วยงานที่กำากับดูแลดำาเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  

และการดำาเนินการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามนโยบายการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัที ่ไดพ้จิารณาเปน็รายการเขา้ขา่ยเปน็ธรุกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป 

มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัทฯ

การพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจำาปี 2563 
 พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอบเขต ประสบการณ์ทำางาน ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของทรัพยากร 

เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอ รวมทั้งได้สอบทานคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ว่าถูกต้องตามประกาศของ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีมติให้เสนอคณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาแตง่ตัง้นางสาวสจุติรา  มะเสนา ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่8645 และ/หรอืคณุวรีะชยั   รตันจรสักลุ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต

เลขที่ 4323 และ/หรือ คุณวรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 3,100,000 บาท 

ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องการทำาหน้าที่โดยรวม และการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน ดังนี้ การ

สอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบสอบภายใน การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธรุกิจของบรษัิทฯ การพจิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งต้ังผูส้อบบญัช ี การพิจารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่าได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับ

ผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความ

เป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินประจำาปี2562 ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในโดยรวมมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญมี

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯมีการกำากับดูแล

กิจการที่ดีอย่างยั่งยืน มีการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งมีการติดตาม

แก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างสมำ่าเสมอ
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1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)    
     บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ 

     บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  จำากัด

     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  จำากัด   

     ในรอบปีบัญชี 2562  เป็นจำานวนเงินรวม 80,000  บาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
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