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ส่วนท่ี 1 
สรปุข้อมลูส ำคญั (Executive Summary) 

  

รำยละเอียดเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรพัย:์ 

บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (“บรษิทัฯ”) เป็นผูผ้ลติและจ ำหน่ำยเครื่องดื่มภำยใต้ชื่อกำรคำ้ อชิตินั ดบัเบิ้ลดริง๊ค,์ อชิตินั กรนีที, อชิตินั 
ดรำกอ้น แบลค็ท,ี อชิตินั ซเีลค็เตด็ และ       เยน็ เยน็ โดย อชิตินั ในปจัจุบนั บรษิทัฯ ไดม้กีำรกระจำยสนิคำ้ไปสู่กลุ่มลูกคำ้รำ้นคำ้
ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) รำ้นคำ้ส่งและรำ้นคำ้ปลกีดัง้เดมิ (Traditional Trade) ผ่ำนตวัแทนผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้หลกั 3 รำย 
ไดแ้ก่ บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทั ไอแอมกรนีท ีจ ำกดั และบรษิทั บุญรอดเอเชยี จ ำกดั รวมถงึไดม้กีำรส่งออก
สนิคำ้ไปต่ำงประเทศ 

(กรณุาดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2 ขอ้ 3 เรือ่งการประกอบธรุกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ)์ 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่: ณ 11 กรกฎำคม 2556 รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ มดีงัน้ี 

 รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนกำรเสนอขำย IPO* หลงักำรเสนอขำย IPO 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

(ร้อยละ) 

 กลุ่มนำยตนัและนำงอิง ภำสกรนที**     
1 นำยตนั ภำสกรนท ี 180,000,000 18.0 180,000,000 13.8 
2 นำงองิ ภำสกรนท ี 120,000,000 12.0 120,000,000 9.2 
3 นำยจำรวุร สขุพนัธุถ์ำวร 98,000,000 9.8 98,000,000 7.5 
4 นำยจำรวุฒัน์ สุขพนัธุถ์ำวร 40,000,000 4.0 40,000,000 3.1 
5 นำงสำวสภุำณี สขุพนัธุถ์ำวร 40,000,000 4.0 40,000,000 3.1 
6 นำงสำววรษิำ ภำสกรนท ี 30,000,000 3.0 30,000,000 2.3 
7 นำงจ ำเนียร สขุพนัธุถ์ำวร 5,000,000 0.5 5,000,000 0.4 
8 นำงสำวสุกญัญำ สขุพนัธุถ์ำวร 1,000,000 0.1 1,000,000 0.1 
9 นำงสำวธญัธติำ ภำสกรนท ี 1,000,000 0.1 1,000,000 0.1 
 รวมกลุ่มนำยตนัและนำงอิง ภำสกรนที 515,000,000 51.5 515,000,000 39.6 
 กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นแทนนำยตนั ภำสกรนที***     
10 นำงสำวสภุำภรณ์ เจรญิโสภำ  80,370,000 8.0 80,370,000 6.2 
11 นำงสำวจนิดำ สงรอด 50,518,000 5.1 50,518,000 3.9 
12 นำงสำววจิติรำ เหมะธุรนิทร ์ 40,107,500 4.0 40,107,500 3.1 
13 นำงสำววรรณวมิล นิลพฤกษ์ 40,360,000 4.0 40,360,000 3.1 
14 นำงสำวนิสำกร อนิทรด์ว้ง 40,205,000 4.0 40,205,000 3.1 
15 นำงสำวอำรยำ พำนิชำยนุนท์ 20,926,600 2.1 20,926,600 1.6 
 รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นแทนนำยตนั ภำสกรนที 272,487,100 27.2 272,487,100 21.0 
 รวมกลุ่มนำยตนัและนำงอิง ภำสกรนที และผู้ถือ

หุ้นแทนนำยตนั ภำสกรนที*** 
785,000,000 78.5 785,000,000 60.4 
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ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ต่อ) 

 รำยช่ือผู้ถือหุ้น 

ก่อนกำรเสนอขำย IPO* หลงักำรเสนอขำย IPO 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) (ร้อยละ) 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
(ร้อยละ) 

16 นำยโช เอวีย่ จิน้ 64,842,000 6.5 64,842,000 5.0 
17 นำยวฒุไิกร สำยนำค 22,500,000 2.3 22,500,000 1.7 
 ผูถ้อืหุน้อื่น**** 125,170,900 12.5 125,170,900 9.6 
 กลุ่มผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้ IPO - - 300,000,000 23.1 

รวมทัง้หมด 1,000,000,000 100.0 1,300,000,000 100.00 

* ปรบัมลูค่ำทีต่รำไวต้่อหุน้เป็น 1 บำทต่อหุน้ 

**   กำรจดักลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปนิยำมของผู้ที่เกี่ยวขอ้งตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ที่ กจ. 17/2551 ลงวนัที่ 15 

ธนัวำคม 2551 เทำ่นัน้ มใิชก่ำรจดักลุ่มตำมมำตรำ 258 แหง่พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ข) แต่อย่ำงใด  

***   ผูถ้อืหุน้รำยที ่ 10-15 มจี ำนวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัจ ำนวน 272,487,100 หุน้ โดยส่วนหนึ่งของหุน้ดงักล่ำวจ ำนวน 270,000,000 หุน้เป็นหุน้ทีถ่อืแทน    

นำยตนั ภำสกรนท ี

****  ผูถื้อหุน้อ่ืนก่อนการเสนอขำย IPO มจี ำนวนมำกกว่ำ 100 รำยและไมม่รีำยใดถอืหุน้มำกกวำ่รอ้ยละ 1 โดยส่วนหนึ่งเกดิจำกกำรทีน่ำยตนั ภำสกรนที

ท ำสญัญำซือ้ขำยหุน้สว่นตวักบัพนกังำนของบรษิทักลุ่มหนึ่ง ในรำคำตำมมลูค่ำทีต่รำไว ้(par value) ในระหวำ่งปี 2553 - 2556 (ดูรำยละเอยีด
เพิม่เตมิในสว่นที ่2-8 โครงสรำ้งเงนิทนุ)      

สดัส่วนรำยได้:  

โครงสร้ำงรำยได้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รำยไดจ้ำกกำรขำย สุทธ ิ 1,056.8  100.0% 3,906.7 87.1% 6,484.4 99.3% 
รำยไดสุ้ทธจิำกมหำอทุกภยั  - 518.8 11.6% -  - 
รำยไดอ้ื่น 0.3 0.0% 57.3 1.3% 47.5 0.7% 
รำยไดร้วม 1,057.1  100.0% 4,482.9  100.0% 6,531.8 100.0% 
อตัรำกำรเตบิโตของยอดขำย (%)  n/a 269.7% 66.0% 
ส่วนแบ่งตลำด* (%) 7.7% 27.1% 42.1% 
จ ำนวนรสชำต ิ 9 รสชำต ิ 16 รสชำต ิ 17 รสชำต ิ
*ทีม่ำ: ดชันีคำ้ปลกีของ Nielsen ขอ้มลูเดอืนมกรำคม 2557 
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คณะกรรมกำรบริษทั: 

1. นำยตนั  ภำสกรนท ี ประธำนกรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
2. นำงองิ ภำสกรนท ี รองประธำนกรรมกำรบรษิทั 
3. นำยวโิรจน์ สภุำสรูย ์ กรรมกำร 
4. นำยปรชีำ อจัฉรำนนท์ กรรมกำร  
5. นำยธนพนัธุ ์ คงนนัทะ กรรมกำร  
6. นำงสำวอำรยำ พำนิชำยนุนท์ กรรมกำร  
7. พลอำกำศตรณีฐัวรรธน์  นิมมลธนำกรณ์ กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำยประสำน ลิม้พพิฒันกุล กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำยอสิสระชยั เดชำฤทธิ ์ กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

สรปุปัจจยัควำมเส่ียง:  

1. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระคนืเงนิกู้ยืม
และกำรเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุน 

2. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรถูกเรียกเก็บภำษีสรรพสำมิต
เครื่องดื่มชำเขยีว 

3. ควำมเสีย่งจำกกำรผดิเงื่อนไขตำมสญัญำเงนิกู้ยมืกรณี คุณ
ตนั ภำสกรนทแีละครอบครวั ไม่สำมำรถรกัษำสดัส่วนกำร
ถอืหุน้ตำมทีก่ ำหนด 

4. ควำมเสีย่งจำกกำรเพิม่ขึน้ของอตัรำดอกเบีย้ 

5. ควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้หลกั 

6. ควำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำตอินัเกดิจำกอุทกภยั 

7. ควำมเสีย่งจำกกำรทีแ่บรนดข์องอชิตินัผูกตดิกบัตวับุคคล 

8. ควำมเสีย่งจำกกำรพฒันำผลติภณัฑใ์หม่ 

9. ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรขำดแคลนวตัถุดบิและควำมผนัผวน
ของรำคำวตัถุดบิหลกั 

10. ควำมเสีย่งจำกภำวะกำรแขง่ขนัทีค่อ่นขำ้งรนุแรง 
11. ควำมเสีย่งในดำ้นควำมปลอดภยัในกำรบรโิภค 

12. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กลุ่มภำสกรนทีเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
เพยีงกลุ่มเดยีว 

13. ควำมเสีย่งจำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์

(กรุณาดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2 ขอ้ 1 เรือ่งปจัจยัความเสีย่ง) 
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สรปุฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั 3 ปี (เฉพำะส่วนงำนท่ีด ำเนินงำนอยู่และไม่รวมรำยกำรอทุกภยั) 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

รำยละเอียด 2554 2555 2556 
สนิทรพัยร์วม 2,882.8 5,205.4 6,540.9 

หน้ีสนิรวม 3,037.6 4,224.0 4,572.6 

สว่นของผูถ้อืหุน้ (67.1) 1,073.9 1,968.3 

รำยไดร้วม  1,057.1 3,964.1 6,531.8 
คำ่ใชจ้ำ่ยรวม  1,255.1 3,657.7 5,648.2 

ก ำไร(ขำดทุน)สทุธ ิ (198.0) 306.4 883.7 
ก ำไร(ขำดทุน)สทุธติ่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (EPS) (บำท) * (0.3) 0.4 0.9 
อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (D/E) (เท่ำ) n/a 3.9 2.3 

อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (D/E) (เท่ำ) – ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำร** 3.7 1.9 1.2 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระคนืหน้ีสถำบนักำรเงนิ (DSCR) (เท่ำ) *** -6.3 4.3 3.3 
อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(ROA) (%) -16.2 8.2 15.0 

อตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) -37.6 50.7 66.7 
หมำยเหตุ    ขอ้มลูทำงกำรเงนิตำมตำรำงขำ้งตน้แสดงขอ้มลูทีส่ ำคญัทำงกำรเงนิเฉพำะส่วนงำนทีด่ ำเนินอยู่ (ธุรกจิเครื่องดื่ม) และไม่น ำขอ้มลู

ของส่วนงำนทีห่ยุดด ำเนินงำนแลว้ (ธุรกจิอำหำร) และรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุทกภยัมำรวมค ำนวณ 

* ปรบัเป็นมลูค่ำทีต่รำไวต่้อหุน้ 1 บำท 
** อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรก ำหนดไวไ้ม่เกนิ 2.5 เท่ำ โดยใหน้ับรวม Sub-Debt เป็น

ส่วนหนึ่งของส่วนของผูถ้อืหุน้ และส่วนของหนี้สนิใหห้กัเงนิกูย้มืส่วนทีเ่ป็น Sub-Debt ทัง้นี้ ธนำคำรยกเวน้เงือ่นไขกำรด ำรง 
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ส ำหรบัปี 2554 

***  อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระคนืหนี้สถำบนักำรเงนิ (DSCR) มสีูตรค ำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่ำย+เงนิกูย้มืระยะยำว
ช ำระภำยในหนึ่งปี) ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำร 
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ค ำอธิบำยเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน:  

ผลกำรด ำเนินงำน 

ระหว่ำงปี 2554-2556 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 1,056.8 ล้ำนบำท 3,906.7 ล้ำนบำท และ 6,484.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2555 ที่ 269.7% และปี 2556 ที่ 66.0% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปีก่อนหน้ำ เป็น
อตัรำกำรเตบิโตที่ค่อนข้ำงสูง เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2554 มำจำกกำรว่ำจำ้งผลิตทัง้หมด และไดร้บัผลกระทบจำกมหำ
อุทกภยัในเดือนตุลำคม ในขณะที่ในช่วงปี 2555 โรงงำนสำมำรถด ำเนินกำรผลิตได้และผลิตภณัฑ์ที่บริษทัฯ ออกมำไม่ว่ำจะเป็น 
รสชำตใิหม่ หรอืขนำดบรรรจุใหม่ โดยเฉพำะกำรวำงจ ำหน่ำยผลติภณัฑใ์หม่ภำยใต้ชื่อกำรคำ้ เยน็ เยน็ ในช่วงต้นปี 2556 นัน้ไดร้บั
กำรตอบรบัจำกผูบ้รโิภคเป็นอยำ่งด ีบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกจิกรรมทำงกำรตลำดทีโ่ดนใจผูบ้รโิภค รวมถงึแบรนดส์นิคำ้เริม่เป็นที่รูจ้กัและ
ไดร้บักำรตอบรบัอยำ่งดแีละมกีำรกระจำยสนิคำ้ทีค่รอบคลุมมำกขึน้ จงึสง่ผลใหส้ว่นแบ่งกำรตลำดเพิม่ขึน้อยำ่งรวดเรว็ 

โดยไม่พจิำรณำผลกระทบจำกมหำอุทกภยัและผลกำรด ำเนินงำนของสว่นงำนทีห่ยุดด ำเนินงำน ระหว่ำงปี 2554-2556 บรษิทัฯ มี

ก ำไร (ขำดทุน) สทุธขิองสว่นงำนทีด่ ำเนินงำนต่อเน่ือง จ ำนวน (198.0) ลำ้นบำท 306.4 ลำ้นบำท และ 883.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธ ิ(18.7%) 6.8% และ 13.5% ตำมล ำดบั  

บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรสทุธทิีป่รบัตวัดขีึน้ในปี 2555 เน่ืองจำกโรงงำนไดเ้ริม่ผลติในเดอืนมนีำคม 2555 ดว้ยก ำลงักำรผลติ 1 
สำยกำรผลติขวดและ 1 สำยกำรผลติกล่อง และเพิม่ขึน้เป็น 2 สำยกำรผลติขวด และ 2 สำยกำรผลติกล่อง ในช่วงไตรมำสที ่ 3 ปี 
2555 สง่ผลใหม้รีำยไดจ้ำกกำรขำยสงูขึน้ อกีทัง้ตน้ทุนขำยยงัลดลงเน่ืองจำกบรษิทัฯ มคีวำมพรอ้มดำ้นกำรผลติโดยสำยกำรผลติใหม่
สำมำรถท ำกำรผลติไดเ้ตม็ทีจ่งึได้เริม่ทยอยลดปรมิำณกำรวำ่จำ้งผูผ้ลติภำยนอกลงเหลอืเพยีง 46% และ 25% ของปรมิำณกำรผลติ
ทัง้หมดในปี 2555 และปี 2556 ตำมล ำดบั นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ไดค้วบคมุงบประมำณกำรจ่ำยดำ้นกำรตลำดและสง่เสรมิกำรขำยอย่ำง
เครง่ครดั โดยก ำหนดงบประมำณคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยไมเ่กนิ 15% ของยอดขำย และมุง่เน้นกำรใชเ้ครื่องมอืกำรตลำดทีม่ปีระสทิธผิล
และคุม้คำ่มำกทีส่ดุ สง่ผลใหม้ตีน้ทุนกำรผลติต่อหน่วยต ่ำลงและอตัรำก ำไรสทุธสิงูขึน้ นอกจำกน้ี ระหวำ่งปี 2555 บรษิทัฯ ยงัมรีำยได้
ชดเชยจำกบรษิทัประกนัภยัเพิม่เตมิจ ำนวน 569.4 ลำ้นบำท ซึง่เป็นผลจำกเหตุกำรณ์มหำอุทกภยัทีเ่กดิขึน้ในช่วงปลำยปี 2554 ที่
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มผีลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสทุธ ิ778.6 ลำ้นบำท ในปี 2554 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ ำนวน 6,540.9 ล้ำนบำท โดยหลกัเป็นเครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงำน ที่ดนิ

อำคำร สินทรพัย์รวมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองในช่วงที่ผ่ำนมำเน่ืองจำกกำรขยำยก ำลงักำรผลิตเพื่อรองรบัควำมต้องกำรบริโภคที่มี

แนวโน้มเพิม่สูงขึน้ บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจ ำนวน 4,572.6 ล้ำนบำท โดยหน้ีสนิหลกัๆ เป็นเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิและ

เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกกรรมกำร ส่วนของผูถ้ือหุน้มจี ำนวน 1,968.3 ล้ำนบำท ประกอบดว้ยทุนจดทะเบยีนที่เรยีกช ำระแล้ว 1,000 

ล้ำนบำท ส่วนเกนิทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ ์56.1 ล้ำนบำท และก ำไรสะสม 867.2 ล้ำนบำท ทัง้น้ี ตลอดช่วงระยะเวลำที่

ผำ่นมำตัง้แต่เริม่ก่อตัง้กจิกำร บรษิทัฯ ยงัไมเ่คยประกำศจำ่ยเงนิปนัผล 

สภำพคล่อง 

แหล่งทีม่ำของกระแสเงนิสดโดยหลกัมำจำกกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนและเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ  
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อตัรำสว่นสภำพคล่องทีส่ ำคญัมดีงัน้ี 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง หน่วย 2554 2555 2556 

ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่  วนั 77.5 31.7 35.2 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่  วนั 16.2 22.8 21.2 
ระยะเวลำช ำระหน้ีเฉลีย่ วนั 60.8 36.3 28.9 
Cash Cycle  วนั 33.0 18.2 27.6 

ในปี 2555 กำรบรหิำรจดักำรลูกหน้ีทีม่ปีระสทิธภิำพสูงขึน้จนท ำใหร้ะยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลี่ยลดลง ขณะที่บรษิทัฯ ไดม้กีำรปรบัเงื่อนไข
กำรช ำระเงนิใหแ้ก่คู่ค้ำ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำคู่ค้ำมสีภำพคล่องเพยีงพอในกำรจดัหำวตัถุดบิใหส้อดคล้องต่อแผนกำรผลิตสนิค้ำที่เพิม่ขึ้น
อย่ำงต่อเน่ืองของบรษิทัฯ ได ้ส่งผลใหร้ะยะเวลำช ำระหน้ีลดลง อย่ำงไรกต็ำม ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลี่ยที่ลดลงมำกกว่ำกำรลดลงของ
ระยะเวลำช ำระหน้ีเฉลีย่สง่ผลในเชงิบวกต่อสภำพคล่องของบรษิทัฯ โดยวงจรเงนิสดไดม้กีำรปรบัตวัลดลงอย่ำงมนียัส ำคญั  

ในปี 2556 วงจรเงนิสดไดม้กีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกงวดปี 2555 เลก็น้อย สบืเน่ืองจำกกำรขยำยระยะเวลำเกบ็หน้ีใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำย
หลกัรำยหน่ึงส่งผลใหร้ะยะเวลำเก็บหน้ีเฉลี่ยเพิม่ขึน้ และลดระยะเวลำช ำระหน้ีเฉลี่ยลง ส่งผลใหว้งจรเงนิสดมกีำรปรบัตวัขึน้แต่ไม่
มำกนกั   

โครงสร้ำงเงินทนุ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 อตัรำสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นผูถ้อืหุน้เป็น 2.3 เท่ำ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรขยำยก ำลงักำรผลติอย่ำงต่อเน่ือง 

ทัง้น้ี อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) และอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระคนืหน้ีสถำบนักำรเงนิ (DSCR) ที่ค ำนวณตำม

ขอ้ก ำหนดของสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 เป็น 1.2 เท่ำ และ 3.3 เท่ำ ตำมล ำดบั ซึ่งยงัคงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ

สญัญำเงนิกูส้ถำบนักำรเงนิทีก่ ำหนดให ้D/E ไมเ่กนิ 2.5 เท่ำ และ DSCR ไมน้่อยกวำ่ 1.25 เท่ำ ตำมล ำดบั 

(กรุณาดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในส่วนที ่2 ขอ้ 12 เรือ่งฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน) 

นักลงทุนสมัพนัธ์:  หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์– คณุสนิุศำ ลมิป์รชัตำมร 
โทร.:  0-2716-5555 แฟกซ์: 0-2716-7000 อเีมล:์  tik@ichitangroup.com 

ทีอ่ยู:่  2922/301-303 ชัน้ 28 อำคำรชำญอสิสระทำวเวอร ์2 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบำงกะปิ  

  เขตหว้ยขวำง กรงุเทพมหำนคร 10310 

 เวบ็ไซต์: www.ichitangroup.com 

  

“ผูล้งทุนสำมำรถศกึษำขอ้มลูของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยเ์พิม่เตมิไดจ้ำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ของบรษิทัที่

แสดงไวใ้น www.sec.or.th หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทั” 

 

http://www.ichitangroup.com/
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ส่วนท่ี 2 
รายละเอียดบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์

   

ช่ือบริษทั   :  บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัฯ) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ :  ธรุกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยเครื่องดื่ม 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ :  2922/301-303 ชัน้ 28 อำคำรชำญอสิสระทำวเวอร ์2 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบำงกะปิ 

เขตหว้ยขวำง กรงุเทพมหำนคร 10310 

เลขทะเบียนบริษทั :  0107556000485 

โฮมเพจบริษทั  :  www.ichitangroup.com 

โทรศพัท์   :  0-2716-5555  

โทรสาร   :  0-2716-7000  
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1.  ปัจจยัความเส่ียง 

1.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัความสามารถในการช าระคืนเงินกู้ยืมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิที่มภีำระดอกเบี้ยจ ำนวน 3,937.6 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำส่วนหน้ีสนิที่มภีำระ
ดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ที่ 2.0 เท่ำ ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำเงนิกู้สถำบนักำรเงนิที่ก ำหนดใหไ้วไ้ม่เกนิ 2.5 
เท่ำ (อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ตำมขอ้ก ำหนดของสถำบนักำรเงนิแหง่ที ่1 คดิเป็น 1.0 เท่ำ ซึ่งขอ้ก ำหนดของสญัญำ
เงนิกู้สถำบนักำรเงนิแห่งน้ีก ำหนดไวไ้ม่เกนิ 2.8 เท่ำ) บรษิทัฯ จงึอำจมคีวำมเสีย่งเกี่ยวกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระคนื
เงนิกูย้มืและกำรเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุนเพื่อใชใ้นกำรขยำยธรุกจิเพิม่เตมิ อย่ำงไรกต็ำม กำรช ำระคนืเงนิกู้ยมืดว้ยบำงส่วนของ
เงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้น้ีจะท ำให้หน้ีสินที่มีภำระดอกเบี้ยลดลงเหลือเพียง  1,437.6 ล้ำนบำท ส่งผลให้
ควำมสำมำรถในกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืและกำรเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุนเพิม่สงูขึน้ 

1.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัการถกูเรียกเกบ็ภาษีสรรพสามิตเคร่ืองด่ืมชาเขียว 

ในปจัจบุนั เครื่องดื่มชำเขยีวของบรษิทัฯ มอีตัรำส่วนผสมของน ้ำผลไมแ้ละน ้ำพชืผกัต่อปรมิำตรสุทธขิองเครื่องดื่มเป็นไป
ตำมที่ก ำหนดจงึไดร้บัยกเวน้ภำษีสรรพสำมติตำมประกำศกรมสรรพสำมติ เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขกำรยกเวน้ภำษี
เครื่องดื่มน ้ำผลไม้และน ้ำพชืผกั ทัง้น้ี เน่ืองจำกกรมสรรพสำมติอยู่ระหว่ำงกำรสรุปแนวทำงกำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมติ
เครื่องดื่มชำเขียวใหม่ ดงันัน้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บภำษีสรรพสำมิตเครื่องดื่มชำเขียวที่ เป็นผลให้
ผูป้ระกอบกำรชำเขยีวไม่ไดร้บัสทิธยิกเวน้ภำษี ผลประกอบกำรของผูป้ระกอบกำรดงักล่ำวทุกรำยซึ่งรวมถงึบรษิทัฯ อำจ
ไดร้บัผลกระทบในเชงิลบโดยบรษิทัฯ จะมภีำระคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีพิม่ขึน้สง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินลดลง อย่ำงไรกต็ำม ไม่ว่ำจะมี
กำรเปลีย่นแปลงกำรเรยีกเกบ็ภำษสีรรพสำมติหรอืไมก่ต็ำม บรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งเน้นกำรบรหิำรจดักำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
ใหม้ปีระสทิธภิำพอยำ่งต่อเน่ืองต่อไป 

1.3 ความเส่ียงจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ยืมกรณีคุณตัน ภาสกรนทีและครอบครวั ไม่สามารถรกัษา
สดัส่วนการถือหุ้นตามท่ีก าหนด 

เมื่อบรษิทัฯ เป็นบรษิทัจดทะเบยีน สญัญำเงนิกูย้มืก ำหนดใหน้ำยตนั ภำสกรนทแีละครอบครวัต้องรกัษำสดัส่วนกำรถอืหุน้
ใหไ้มน้่อยกวำ่ 30% ของทุนจดทะเบยีน บรษิทัฯ จงึมคีวำมเสีย่งจำกกำรผดิเงื่อนไขตำมสญัญำเงนิกู้ยมืหำกสดัส่วนกำรถอื
หุน้ของนำยตนั ภำสกรนทแีละครอบครวัไมเ่ป็นไปตำมทีก่ ำหนด และอำจมผีลใหห้น้ีสนิที่ยงัคำ้งช ำระอยู่กบัสถำบนักำรเงนิ
ดงักล่ำวเป็นอนัถงึก ำหนดช ำระทนัท ี(ณ 31 ธนัวำคม 2556 หน้ีสนิกบัสถำบนักำรเงนิดงักล่ำวมจี ำนวน 2,280.4 ลำ้นบำท) 

1.4 ความเส่ียงจากการเพ่ิมขึน้ของอตัราดอกเบีย้ 

ณ 31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืจ ำนวน 2,937.6 ล้ำนบำทที่มอีตัรำดอกเบี้ยผนัแปรตำมอตัรำดอกเบี้ยในตลำด 
(Floating Rate) อตัรำดอกเบี้ยที่เพิม่ขึน้อำจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้กำรช ำระคนืเงนิ
กูย้มืดว้ยบำงสว่นของเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้ในครัง้น้ีจะสง่ผลใหค้วำมเสีย่งดงักล่ำวลดลงอยำ่งมนียัส ำคญั 

1.5 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้จดัจ าหน่ายสินค้าหลกั 

ในปจัจุบนั บรษิทัฯ กระจำยสนิคำ้ไปสู่กลุ่มลูกคำ้รำ้นคำ้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) (สดัส่วน 49% ของยอดขำยในปี 
2556) รำ้นคำ้ส่งและรำ้นคำ้ปลกีดัง้เดมิ (Traditional Trade) (สดัส่วน 50% ของยอดขำยในปี 2556) ผ่ำนตวัแทนผูจ้ดั
จ ำหน่ำยสนิคำ้หลกั 3 รำย โดยสญัญำจดัจ ำหน่ำยมอีำยุ 3-5 ปี ไดแ้ก่ บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิทั ไอ
แอมกรนีที จ ำกดั และบรษิทั บุญรอดเอเชยี จ ำกดั ดว้ยสดัส่วนกำรกระจำยสนิคำ้คดิเป็น 74%, 16% และ 10% ของ
ยอดขำยในปี 2556 ตำมล ำดบั บรษิทัฯ จงึอำจมคีวำมเสีย่งในกำรพึง่พงิผู้จดัจ ำหน่ำยสนิค้ำหลกัดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำม 
จำกควำมสมัพนัธอ์นัดทีี่ผ่ำนมำกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้หลกัทัง้ 3 รำย และกำรปฏบิตัติำมเงื่อนไขในสญัญำอย่ำงเคร่งครดั 
บรษิทัฯ เชื่อว่ำผู้จดัจ ำหน่ำยสนิคำ้หลกัดงักล่ำวจะต่ออำยุสญัญำจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหบ้รษิทัฯ ต่อไป (กรุณำดูรำยละเอยีด
เพิม่เตมิในสว่นที ่2-5 สนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นกำรประกอบธรุกจิ) 
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1.6 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติอนัเกิดจากอทุกภยั 

วกิฤตน ้ำท่วมในปี 2554 สง่ผลใหแ้ผนกำรผลติและจ ำหน่ำยของไดร้บัผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญั สวนอุตสำหกรรมโรจนะ
ได้มกีำรสร้ำงก ำแพงเขื่อนเพื่อป้องกนัน ้ ำท่วมล้อมรอบสวนอุตสำหกรรม เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำจะสำมำรถป้องกนั
อุทกภยัไดใ้นอนำคต  

1.7 ความเส่ียงจากการท่ีแบรนดข์องอิชิตนัผกูติดกบัคณุตนั 

กำรผูกติดแบรนด์ของอิชิตนัเข้ำกบัคุณตันเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ของกำรสร้ ำงแบรนด์ให้เป็นที่จดจ ำและเป็นที่รบัรู้ของ
ผู้บริโภคที่ได้ผลและมีประสิทธิภำพ กรณีคุณตนัมิได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ นัน้อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ      
แบรนดข์องอชิตินั ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมเสีย่งดงักล่ำวเป็นอย่ำงดแีละไดม้กีำรวำงแผนด ำเนินกำรเพื่ อส่งเสรมิ
ให้แบรนด์ของอิชิตนัมคีวำมเข้มแขง็โดยไม่ผูกติดกบับุคคลใดบุคคลหน่ึงในอนำคต  บรษิทัฯ มแีผนกำรลดกำรผูกติด       
แบรนดข์องอิชตินัเขำ้กบัคุณตนัลงอย่ำงต่อเน่ือง โดยในระยะเวลำ 2 ปีขำ้งหน้ำ คุณตนัจะมสี่วนร่วมในกำรโฆษณำและ
ประชำสมัพนัธ ์40% และไมเ่กนิ 20% ตำมล ำดบั 

1.8 ความเส่ียงจากการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 

กำรพฒันำผลติภณัฑใ์หมต่อ้งท ำอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ บรษิทัฯ 
จึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง ทัง้ในด้ำนกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์และกำรท ำ
กำรตลำด ซึง่รวมถงึกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธเ์พื่อใหเ้ป็นที่รูจ้กัของกลุ่มเป้ำหมำย ดงันัน้ ก่อนกำรเปิดตวัผลติภณัฑ์
ใหม่ บรษิทัฯ จงึเน้นกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บรโิภค กำรส ำรวจควำมชื่นชอบของผลิตภณัฑ์ใหม่ และกำรศึกษำถึงควำม
เหมำะสมของอตัรำผลตอบแทนจำกกำรผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑใ์หมเ่ชงิพำณิชย ์  

1.9 ความเส่ียงในด้านการขาดแคลนวตัถดิุบและความผนัผวนของราคาวตัถดิุบหลกั 

วตัถุดบิหลกัที่ส ำคญั ไดแ้ก่ ใบชำ น ้ำตำลฟรุกโตส น ้ำตำลทรำย และวตัถุปรุงแต่งกลิ่น ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนประมำณ 30% 
ของต้นทุนกำรผลิต สภำพภูมิอำกำศอนัไม่แน่นอนในปจัจุบนัอำจส่งผลกระทบต่อปรมิำณผลผลิตชำและอำจก่อให้เกิด
ภำวะกำรขำดแคลน ซึง่ส่งผลให้รำคำวตัถุดบิมคีวำมผนัผวน บรษิทัฯ จงึไดม้กีำรวำงแผนกำรจดักำรล่วงหน้ำโดยไดม้กีำร
ท ำสญัญำกบัผู้จ ำหน่ำยวตัถุดิบหลกัเพื่อให้ได้มำซึ่งวตัถุดิบในปริมำณที่เพียงพอกบัแผนกำรผลิตในรำคำที่เหมำะสม 
นอกจำกน้ี ยงัไดม้กีำรจดัหำวตัถุดบิจำกหลำยแหล่งเพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิคู่คำ้รำยใดรำยหน่ึง ส ำหรบักำรจดัซื้อ
ใบชำนัน้ บริษทัฯ ได้ท ำสญัญำกบัคู่ค้ำจ ำนวน 2-3 รำยเสมอ โดยใบชำที่ผลิต/จดัหำโดยคู่ค้ำแต่ละรำยเป็นวตัถุดบิที่
สำมำรถใชท้ดแทนกนัได ้หำกคูค่ำ้รำยใดไม่สำมำรถจดัส่งใบชำใหไ้ดก้ส็ำมำรถซื้อจำกคู่คำ้รำยอื่นได ้เน่ืองจำกในกำรผลติ
เครื่องดื่มชำแต่ละประเภท อำท ิเครื่องดื่มชำเขยีวหรอืชำด ำ ซึ่งตัง้ต้นจำกใบชำประเภทเดยีวกนั แต่ขึน้อยู่กบักำรน ำใบชำ
มำผำ่นกระบวนกำรผลติ หมกั บ่ม และ เตมิ Flavor ทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป ดงันัน้ จงึสำมำรถมัน่ใจไดว้่ำบรษิทัฯ ไม่ไดม้กีำร
พึง่พงิคูค่ำ้รำยใดรำยหน่ึงมำกจนเกนิไป 

1.10 ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนข้างรนุแรง 

ในปจัจบุนัผูป้ระกอบกำรธรุกจิผลติและจ ำหน่ำยเครื่องดื่มมจี ำนวนมำกมำย ส่งผลใหเ้กดิภำวะกำรแข่งขนัที่ค่อนขำ้งรุนแรง
และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผูป้ระกอบกำรโดยรวม อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มนีโยบำย
กำรก ำหนดรำคำที่เหมำะสมและไม่สนับสนุนกำรตดัรำคำ โดยจะเน้นกำรเป็นผู้น ำในด้ำนนวตักรรมกำรตลำดในรูปแบบ
ใหม่ๆ  รวมถงึกำรจดักจิกรรมกำรตลำด กำรโฆษณำ และประชำสมัพนัธอ์ยำ่งต่อเน่ือง  

1.11 ความเส่ียงในด้านความปลอดภยัในการบริโภค 

เน่ืองจำกควำมปลอดภยัในกำรบรโิภคเป็นหน่ึงในปจัจยัส ำคญั ควำมผิดพลำดเพียงเล็กน้อยอำจส่งผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อควำมน่ำเชื่อถอืของผลติภณัฑท์ัง้หมดของบรษิทัฯ  ดงันัน้ บรษิทัฯ  จงึใหค้วำมส ำคญัในกำรคดัเลอืกวตัถุดบิ
และพถิพีถินัในทุกขัน้ตอนกำรผลติ เพื่อใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจไดว้่ำผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มคีุณภำพสูงและไดม้ำตรฐำนสำกล 
เช่น GMP, HACCP, ISO9001:2008, ISO22000:2005 และ HALAL เป็นตน้   
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1.12 ความเส่ียงจากการท่ีกลุ่มภาสกรนทีเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงกลุ่มเดียว 

ณ วนัที่ 11 กรกฏำคม 2556 กลุ่มภำสกรนทซีึ่งเป็นผู้ถอืหุน้กลุ่มใหญ่ในบรษิทัฯ (รวมหุน้ที่ถอืโดยผูถ้อืหุน้แทนนำยตนั 
ภำสกรนท)ี คดิเป็น 78.5% ของทุนช ำระแลว้ จงึท ำใหก้ลุ่มภำสกรนทสีำมำรถควบคุมมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด 
ดงันัน้ ผู้ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอได้ อย่ำงไรก็ตำม 
ภำยหลงักำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จะท ำให้กลุ่มภำสกรนทีมีสดัส่วนกำรถือหุ้นคิดเป็น 
60.4% ของทุนช ำระแล้วทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้น ทัง้น้ี บริษทัฯ ได้มีกำรแต่งตัง้บุคคลภำยนอก 3 ท่ำน ที่มี
ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่หลำกหลำยเข้ำเป็นกรรมกำรอิสระและคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำหน้ำที่
ตรวจสอบ และพจิำรณำเพื่อมใิหเ้กดิรำยกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และเพื่อก่อใหเ้กดิควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ นอกจำกน้ี กลุ่มภำสกรนทไีม่มสีทิธอิอกเสยีงในกำรพจิำรณำกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กนักบักลุ่มภำสกรนท ี 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1. ประวติัความเป็นมา การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “อชิตินั”) เดมิชื่อ บรษิทั ไมต่นั จ ำกดั ก่อตัง้เมื่อวนัที ่3 กนัยำยน 2553 ดว้ยทุน
จดทะเบยีน 500 ลำ้นบำท เพื่อด ำเนินธรุกจิรำ้นอำหำรญี่ปุน่แบบฟิวชัน่สเตค็คอรส์และรำ้นชอ็กโกแลตสดสไตลญ์ี่ปุน่ ผลติและ
จ ำหน่ำยเครื่องดื่ม อยำ่งไรกต็ำม เพื่อใหท้มีงำนบรษิทัฯ มุง่เน้นธุรกจิเครื่องดื่มเพยีงอยำ่งเดยีวเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยในกำรเป็นผูน้ ำ
ธรุกจิเครื่องดื่มชำเขยีวคณุภำพระดบัยอดฝีมอืของประเทศไทย บรษิทัฯ ไดข้ำยธรุกจิอำหำรออกไปในเดอืน มกรำคม 2556  

ส ำหรบัธรุกจิเครื่องดื่มซึง่เป็นส่วนงำนทีด่ ำเนินงำนต่อเน่ือง บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ต้นดว้ยกำรเป็นผูจ้ ำหน่ำยเครื่องดื่มฟงักช์นันลั จ ำนวน 2 
รสชำต ิภำยใตช้ื่อทำงกำรคำ้ อชิตินั ดบัเบิล้ดริง๊ค ์ตัง้แต่เดอืนมกรำคม ปี 2554 และวำงจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขยีวพรอ้มดื่มครัง้แรก 
จ ำนวน 3 รสชำต ิภำยใตช้ื่อทำงกำรคำ้ อชิตินั กรนีท ีตัง้แต่เดอืนพฤษภำคม ปี 2554 โดยเป็นกำรวำ่จำ้งผูผ้ลติภำยนอกเป็นผูผ้ลติ 
ต่อมำ บรษิทัฯ ลงทุนก่อสรำ้งโรงงำนเครื่องดื่มทีม่กี ำลงักำรผลติ 1 สำยกำรผลติขวดและ 1 สำยกำรผลติกล่อง ทีส่วนอุตสำหกรรมโรจ
นะ จ. พระนครศรอียธุยำ และโรงงำนเริม่ด ำเนินกำรทดสอบกำรผลติครัง้แรกในเดอืนกนัยำยน 2554 ทัง้น้ี เกดิเหตุกำรณ์มหำอุทกภยั
ในเดอืนตุลำคม 2554 สง่ผลใหส้ำยกำรผลติของบรษิทัฯ ไดร้บัควำมเสยีหำย โดยโรงงำนสำมำรถเริม่ด ำเนินกำรผลติในช่วงตน้ปี 
2555 ดว้ยก ำลงักำรผลติ 1 สำยกำรผลติขวดและ 1 สำยกำรผลติกล่อง นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัไดเ้พิม่ก ำลงักำรผลติอกี 1 
สำยกำรผลติขวดและ 1 สำยกำรผลติกล่อง ในปี 2555 

ระหวำ่งปี 2556 บรษิทัฯ ไดล้งทุนเพิม่ก ำลงักำรผลติอกี 1 สำยกำรผลติขวดรวมเป็น 3 สำยกำรผลติขวดและ 2 สำยกำรผลติกล่อง 
เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่สงูขึน้ ทัง้น้ี ณ ปจัจบุนั บรษิทัฯ มกี ำลงักำรผลติทัง้หมด 600 ลำ้นขวดและ 200 ลำ้น
กล่องต่อปี โดยผลติและจ ำหน่ำยเครื่องดื่มทัง้หมดเป็นจ ำนวน 21 รสชำตซิึง่สำมำรถแบ่งกลุ่มผลติภณัฑอ์อกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) 
เครื่องดื่มชำเขยีวพรอ้มดื่มภำยใต้ชื่อสนิคำ้ “อชิตินั กรนีท”ี (2) เครื่องดื่มฟงักช์นันลั ภำยใตช้ื่อสนิคำ้ “ดบัเบิล้ดริง๊ค”์ (3) เครื่องดื่มชำ
ด ำ ภำยใตช้ื่อสนิคำ้ “อชิตินั ดรำก้อน แบลค็ท”ี (4) เครื่องดื่มชำเขยีวผสมสมนุไพรสตูรจบัเลีย้ง ภำยใตช้ื่อสนิคำ้ “เยน็ เยน็ โดย อชิิ
ตนั” และ (5) เครื่องดื่มชำสตูรหวำนน้อย ภำยใตช้ื่อสนิคำ้ “อชิตินั ซเีลค็เตด็” 

ล ำดบัควำมเป็นมำ กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคญั สรปุไดด้งัน้ี 
เดือน / ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 
ปี 2553  
ก.ย. 2553 - ก่อตัง้บรษิทั ไมต่นั จ ำกดั เมื่อวนัที่ 3 ก.ย. 2553 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 500.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้

สำมญัจ ำนวน 5.0 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ที่ตรำไว ้100 บำท/หุน้ 
พ.ย. 2553 - เขำ้ท ำสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดนิตัง้อยูท่ี ่สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ. พระนครศรอียธุยำ พืน้ทีร่วม       

75-3-80 ไร ่เพื่อก่อสรำ้งอำคำรโรงงำน 
- ยื่นขอบตัรสง่เสรมิกำรลงทุน และด ำเนินขอใบอนุญำตอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธรุกจิ 

ธ.ค. 2553 - วำ่จำ้งผูผ้ลติภำยนอกผลติเครื่องดื่ม อชิตินั ดบัเบิล้ดริง๊ค ์ และเริม่ท ำกำรตลำดและประชำสมัพนัธ์
ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่ม ดบัเบิล้ ดริง๊ค์ 

ปี 2554  
ม.ค. 2554 - วำงจ ำหน่ำยเครื่องดื่มฟงักช์นันลั อชิตินั ดบัเบิล้ดริง๊ค ์ขนำดบรรจ ุ420 มล. 
ม.ีค. 2554 - ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2554 มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 600.0 ลำ้นบำท แบ่ง

ออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 6.0 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไว ้100 บำท/หุน้ โดยเป็นกำรเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้
เดมิ 
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เดือน / ปี เหตกุารณ์ท่ีส าคญั 
เม.ย. 2554 - ไดร้บับตัรสง่เสรมิกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุนเลขที ่1496(2)/2554 (สทิธแิละ

ประโยชน์ เงื่อนไขทีส่ ำคญัโดยสรปุ ปรำกฎตำมหวัขอ้ 3 “กำรประกอบธรุกจิของแต่ละสำยผลติภณัฑ์”) 
พ.ค. 2554 - วำงจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขยีวพรอ้มดื่ม อชิตินั กรนีที แบบขวด ขนำดบรรจุ 420 มล.   
ก.ย. 2554 - โรงงำนเริม่ทดสอบกระบวนกำรผลติครัง้แรกดว้ยก ำลงักำรผลติ 1 สำยกำรผลติขวด และ 1 

สำยกำรผลติกล่อง 
ต.ค. 2554 - เกดิเหตุกำรณ์มหำอุทกภยั สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยจำกมหำอุทกภยัรวม 1,180.6 ลำ้นบำท 

ในขณะทีม่รีำยไดท้ีร่บัรูจ้ำกเงนิชดเชยจำกบรษิทัประกนัภยัสว่นแรก จ ำนวน 600.0 ลำ้นบำท ท ำให ้
บรษิทัฯ มผีลขำดทุนสทุธจิำกมหำอุทกภยัทีร่บัรูใ้นปี 2554 จ ำนวน 580.6 ลำ้นบำท ในปีถดัไป บรษิทัฯ 
ไดร้บัเงนิชดเชยทัง้หมดจำกบรษิทัประกนัภยั ท ำใหต้อ้งรบัรูเ้ป็นรำยไดส้ว่นทีเ่หลอืในปี 2555 เพิม่อกี
จ ำนวน 518.8 ลำ้นบำท (สทุธจิำกรำยกำรขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ในปี 2555 
จ ำนวน 50.5 ลำ้นบำท) 

พ.ย. 2554 - เปลีย่นชื่อบรษิทัฯ เป็น บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั 
ปี 2555  

ม.ค. 2555 - วำงจ ำหน่ำยเครื่องดื่มอชิตินั กรนีท ีแบบกล่อง ขนำดบรรจุ 250 มล.  
ม.ีค.-เม.ย. 2555 - โรงงำนเริม่ด ำเนินกำรผลติดว้ยก ำลงักำรผลติ 1 สำยกำรผลติขวด (ม.ีค.) และ 1 สำยกำรผลติกล่อง 

(เม.ย.) 
ก.ค. 2555 - เพิม่ก ำลงักำรผลติอกี 1 สำยกำรผลติกล่อง รวมเป็น 2 สำยกำรผลติกล่อง 
ก.ย. 2555 - เพิม่ก ำลงักำรผลติอกี 1 สำยกำรผลติขวด รวมเป็น 2 สำยกำรผลติขวด 

- ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่4/2555 มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 1,000.0 ลำ้นบำท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 10.0 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไว ้100 บำท/หุน้ โดยเป็นกำรเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อื
หุน้เดมิ 

- วำงจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชำด ำพรอ้มดื่ม อชิตินั ดรำกอ้น แบลค็ท ีขนำดบรรจ ุ420 มล. 
- วำงจ ำหน่ำยเครื่องดื่มอชิตินั กรนีท ีขนำดบรรจุ 840 มล.  

ปี 2556  
ม.ค. 2556 - จ ำหน่ำยธุรกจิอำหำร 
ก.พ. 2556 - วำงจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขยีวสมนุไพรสตูรจบัเลี้ยง เยน็ เยน็ โดย อชิตินั ขนำดบรรจุ 400 มล.  
ม.ีค. 2556 - เพิม่ก ำลงักำรผลติอกี 1 สำยกำรผลติขวด รวมเป็น 3 สำยกำรผลติขวด 
ม.ิย. 2556 - วำงจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขยีวสมนุไพรสตูรจบัเลี้ยง เยน็ เยน็ โดย อชิตินั แบบกล่อง ขนำดบรรจุ 250 

มล. 
ก.ค. 2556 - ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2556 มมีตอินุมตักิำรแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และกำร

เปลีย่นแปลงมลูคำ่หุน้ทีต่รำไวจ้ำกหุน้ละ 100 บำท เป็นมลูคำ่หุน้ละ 1 บำท พรอ้มทัง้อนุมตักิำรเพิม่ทุน
จดทะเบยีนเป็น 1,300.0 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,300 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไว ้1 
บำท/หุน้ 

ปี 2557  
ม.ีค. 2557 - วำงจ ำหน่ำยเครื่องดื่มอชิตินั ซเีลค็เตด็ เป็นเครื่องดื่มชำสตูรหวำนน้อย ขนำดบรรจุ 450 มล. 

- วำงจ ำหน่ำยเครื่องดื่มเยน็ เยน็ โดยอชิตินั แบบกระป๋องสลมิ ขนำดบรรจ ุ240 มล. 
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ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ  

บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติและจ ำหน่ำยเครื่องดื่มภำยใตช้ื่อกำรคำ้ อชิตินั กรนีท,ี อชิตินั ดบัเบิล้ดริง๊ค์, อชิตินั ดรำกอ้น แบลค็ท,ี เยน็ เยน็ 
โดย อชิตินั, และ อชิตินั ซเีลค็เตด็  

ส ำหรบักลยุทธก์ำรตลำด บรษิทัฯ วำงต ำแหน่งผลิตภณัฑเ์ป็นเครื่องดื่มที่มคีุณภำพสูง เริม่จำกกำรคดัสรรวตัถุดบิตลอดจนกรรมวธิี
กำรผลิตที่พิถีพถินัและบรรจุผลิตภณัฑ์ที่สะอำดปลอดภยั เพื่อสุขภำพของผู้บริโภคและรสชำติที่ยงัคงควำมเป็นธรรมชำติ โดย
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มจีดุเดน่หลกัๆ คอื 

 เป็นเครื่องดื่มคุณภำพที่ดตี่อสขุภำพ ผลติจำกใบชำเขยีวออรแ์กนิคทีไ่ดร้บัใบรบัรองจำกกรมวชิำกำรเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  

 ผลติภณัฑม์รีปูลกัษณ์ทนัสมยั และมขีนำดบรรจภุณัฑท์ี่หลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคในทุกกลุ่ม 

 รสชำตติรงกบัควำมชื่นชอบของคนไทย 

 เป็นเครื่องดื่มทีร่กัและเตบิโตไปพรอ้มกบัสงัคมทีด่ี 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 ก ำลงักำรผลติรวมของบรษิทัฯ เป็นดงัน้ี 

 ก ำลงัสำยกำรผลติขวดรวม 3 สำยกำรผลติ หรอืคดิเป็น 600 ลำ้นขวด/ปี (หรอืเทยีบเท่ำ 252 ลำ้นลติร/ปี) 

 ก ำลงัสำยกำรผลติกล่องยเูอชทรีวม 2 สำยกำรผลติ หรอืคดิเป็น 200 ลำ้นกล่อง/ปี (หรอืเทยีบเท่ำ 50 ลำ้นลติร/ปี)  

ปจัจบุนั ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มทีัง้หมด 5 สำยผลติภณัฑอ์ยู่ในรปูแบบบรรจภุณัฑแ์บบขวดและกล่องยเูอชที  

1. เครื่องดื่มชำเขยีวพรอ้มดื่ม อชิตินั กรนีท ี เป็นเครื่องดื่มชำเขยีวทีมุ่่งเน้นในคณุภำพของวตัถุดบิ มทีัง้หมด 11 รสชำต ิ ไดแ้ก่    
(1) รสตน้ต ำรบัผสมดอกชำ (2) รสน ้ำผึง้ผสมมะนำว (3) รสคคิชุะ (เก๊กฮวย) (4) รสจมกูขำ้วญี่ปุ่น (5) สตูรไมม่นี ้ำตำลผสม  มทั
ฉะ (6) รสมโิดรพินัช์ (7) รสเบอรร์ีเ่บอรร์ี ่ (8) รสแอปเป้ิล กวี ี (9) รสขำ้วโพด (10) รสบ๊วยญี่ปุน่ และ (11) อู่หลง สตูรไมม่ี
น ้ำตำล 

2. เครื่องดื่มฟงักช์นันลั อชิตินั ดบัเบิ้ลดริง๊ค ์เกดิจำกกำรผสมผสำนสมุนไพรไทยและผลไมท้ีม่ำกคณุค่ำ มทีัง้หมด 4 รสชำต ิไดแ้ก่ 
(1) ดบัเบิล้ดริง๊ค ์ อญัชนัและเบอรี ่ (2) ดบัเบิล้ดริง๊ค ์ มลัเบอรร์ีแ่ละแอปเป้ิลแดง (3) ดบัเบิล้ดริง๊ค ์ ใบเตยและยอดอ่อนขำ้วสำล ี
และ (4) ดบัเบิล้ดริง๊ค ์กระเจีย๊บและเชอรร์ี่ 

3. เครื่องดื่มชำด ำพรอ้มดื่ม อชิตินั ดรำกอ้นแบลค็ที มทีัง้หมด 3 รสชำต ิไดแ้ก่ (1) รสเลมอน (2) รสสตรอเบอรร์ี ่และ (3) รสมลั
เบอรร์ีซ่ึง่จะวำงจ ำหน่ำยในเดอืนมนีำคม 2557 

4. เครื่องดื่มชำเขยีวผสมสมนุไพรสตูรจบัเลีย้ง ภำยใตช้ื่อกำรคำ้ เยน็ เยน็ โดย อชิตินั 

5. เครื่องดื่มชำพรอ้มดื่มสตูรหวำนน้อย อชิตินั ซเีลค็เตด็ มทีัง้หมด 2 รสชำต ิไดแ้ก่ (1) รสมทัฉะ และ (2) รสอู่หลง ซึง่เครื่องดื่ม  
อชิตินั ซเีลค็เตด็ จะเริม่วำงจ ำหน่ำยในเดอืน มนีำคม 2557 

บรษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนผูจ้ดัจ ำหน่ำย 3 รำย ไดแ้ก่ (1) บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั (2) บรษิทั บุญรอด
เอเชยี จ ำกดั และ (3) บรษิทั ไอแอมกรนีท ีจ ำกดั (IGT) ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

เพื่อเป็นกำรรกัษำฐำนลูกคำ้ของช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยแบบ Traditional Trade ทีเ่น้นกลุ่มเป้ำหมำยทีไ่มท่บัซอ้นกบักลุ่มเป้ำหมำย
ของ DKSH และบุญรอดเอเชยี จงึไดม้กีำรจดัตัง้ บรษิทั ไอแอม กรนีท ี จ ำกดั (IGT) ขึน้มำในเดอืนมถิุนำยน 2554 โดยม ี           
คณุองิ ภำสกรนท ี(ภรรยำของคณุตนั ภำสกรนท)ี เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้ 75% (อกี 25% ถอืหุน้โดยกลุ่มตระกูลไตร
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พฤกษซ์ึง่ไมม่คีวำมสมัพนัธใ์ดๆกบับรษิทัฯและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ) โดยมจีุดประสงคเ์พื่อจดัจ ำหน่ำยเครื่องดื่มของอชิตินัในช่องทำง
ประเภทซำป ัว๊ ต่อมำบรษิทัฯ มนีโยบำยชดัเจนทีจ่ะเน้นกำรผลติ กำรตลำด และกำรสรำ้งแบรนด ์โดยจะไมท่ ำธรุกรรมทำงดำ้นกำรจดั
จ ำหน่ำยเองซึง่ตอ้งใชเ้วลำของผูบ้รหิำรในกำรจดักำรรวมถงึก ำลงัพลจ ำนวนมำก บรษิทัฯ จงึไมจ่ดัโครงสรำ้งให ้ IGT อยูใ่นกลุ่มของ
บรษิทัฯ เพื่อน ำเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณุองิจงึไดข้ำยหุน้ IGT ทีต่นถอือยูท่ ัง้จ ำนวนใหแ้ก่คณุธญัธิ
ตำ ภำสกรนท ี (พีส่ำวของคณุตนั ภำสกรนท)ี ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้ 99.99% ในบรษิทั โอ.จ.ีท ี จ ำกดั (OGT) 
ทัง้น้ี OGT เดมิเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขยีวในช่องทำงประเภทซำป ัว๊ของผูป้ระกอบกำรชำเขยีวรำยหน่ึง ต่อมำไดห้ยุด
ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขยีวใหก้บัผูป้ระกอบกำรรำยดงักล่ำว ปจัจบุนั OGT มไิดป้ระกอบธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งหรอืแขง่ขนักนักบั
ธรุกจิของบรษิทัฯ และมรีำยไดค้ำ่เช่ำทีด่นิจำก IGT ซึง่ผกูพนัตำมสญัญำเช่ำเดมิ ทัง้น้ี รำยกำรระหวำ่งกนัระหวำ่งบรษิทัฯ กบั IGT 
ไดเ้ปิดเผยในส่วนที ่2-11 รำยกำรระหวำ่งกนั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรพจิำรณำควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรและรำคำ
ของรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวแล้ว 

2.2. โครงสร้างรายได้ 

ส ำหรบัช่วงปี 2554 ถงึปี 2556 อชิตินัมรีำยไดห้ลกัมำจำกกำรขำยเครื่องดื่มชำเขยีว คดิเป็นสดัส่วนโดยเฉลีย่ 87.3% ของรำยไดจ้ำก
กำรขำยรวม (สทุธจิำกส่วนลดจำ่ย) ซึง่สดัส่วนกำรขำยชำเขยีวมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ส ำหรบัปี 2556 คดิเป็น 97.2% ของ
รำยไดจ้ำกกำรขำยรวม (สทุธจิำกสว่นลดจำ่ย) 

โครงสรำ้งรำยไดส้ ำหรบัปี 2554 ถงึปี 2556 สำมำรถสรปุไดด้งัน้ี  

โครงสร้างรายได้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รำยไดจ้ำกกำรขำย สุทธ ิ 1,056.8  100.0% 3,906.8 87.1% 6,484.4  99.3% 
รำยไดสุ้ทธจิำกมหำอทุกภยั - - 518.8 11.6% -  - 
รำยไดอ้ื่น 0.3 0.0% 57.3 1.3% 47.5  0.7% 
รำยไดร้วม 1,057.1  100.0% 4,482.9  100.0% 6,531.8  100.0% 
อตัรำกำรเตบิโตของยอดขำย  n/a 269.7% 66.0% 
ส่วนแบ่งตลำด* 7.7% 27.1% 42.1% 
จ ำนวนรสชำต ิ 9 รสชำต ิ 16 รสชำต ิ 17 รสชำต ิ

ทีม่ำ: * ดชันคีำ้ปลกีจำก Nielsen ขอ้มลูมกรำคม 2557 

2.3. เป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ 

บรษิทัฯ มเีป้ำหมำยที่จะเป็นผูน้ ำธรุกจิเครื่องดื่มคณุภำพและนวตักรรมทีเ่ตบิโตไปพรอ้มกบัสงัคมที่ดี ดงันัน้ ในระยะเวลำ 5 ปี
ขำ้งหน้ำ บรษิทัฯ จะมุง่เน้นกำรพฒันำคุณภำพผลติภณัฑ ์ และผลติภณัฑใ์หม่ๆ  อยำ่งต่อเน่ืองเพื่อเพิม่ควำมหลำกหลำยและรองรบั
ควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึกำรพฒันำโอกำสทำงธรุกจิเพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัในประชำคมเศรษฐกจิ
อำเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ต่อไป โดยบรษิทัฯ คำดวำ่จะพฒันำผลติภณัฑใ์หมโ่ดยเฉลีย่ปีละ 3-4 รสชำต ิทัง้
จำกกำรวจิยัพฒันำของบรษิทัฯ เองหรอืกำรเขำ้ซือ้แบรนดอ์ื่นหำกโอกำสทำงธรุกจิเอือ้อ ำนวย นอกจำกน้ี บรษิทัฯ จะมุง่เน้นกำรเพิม่
ประสทิธภิำพของกระบวนกำรท ำงำน โดยจะน ำเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขำ้มำสนบัสนุนกระบวนกำรผลติเพื่อประหยดัเวลำและเพิม่
ประสทิธภิำพตลอดจนเพิม่กำรตอบแทนใหส้งัคม   
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3. การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์

3.1. ลกัษณะและรปูแบบผลิตภณัฑ ์

บรษิทัฯ มผีลติภณัฑท์ัง้หมด 21 รสชำต ิภำยใตข้นำดบรรจภุณัฑ ์6 ประเภท โดยมรีำยละเอยีดปรำกฎตำมตำรำงดำ้นล่ำง ดงัน้ี 
บรรจภุณัฑ ์ กระป๋อง 240 ml กล่อง 250 ml ขวด 400 ml ขวด 420 ml ขวด 450 ml ขวด 840 ml 

รำคำ 12 บำท 10 บำท 15 บำท 15-20 บำท 20 บำท 25 บำท 

เครื่องด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม       
1. ตน้ต ำรบัผสมดอกชำ - - -  - - 

2. น ้ำผึง้ผสมมะนำว -  -  -  

3. คคิชุะ (เก๊กฮวย) -  -  -  

4. จมกูขำ้วญี่ปุ่น -  -  -  

5. สตูรไมม่นี ้ำตำลผสมมทัฉะ - - -  - - 
6. มโิดรพินัช์ -  -  - - 
7. ขำ้วโพด - - -  - - 
8. เบอรร์ี ่เบอรร์ี ่ -  - - - - 
9. แอปเป้ิล กวี ี -  - - - - 

10. บ๊วยญี่ปุน่ - - -  - - 

11. อู่หลง สตูรไมม่นี ้ำตำล - - -  - - 

เครื่องด่ืมฟังกช์นันัล       

12. อญัชนัและเบอรร์ี ่ - - -  - - 

13. กระเจีย๊บและเชอรร์ี ่ - - -  - - 

14. มลัเบอรร์ีแ่ละแอปเป้ิลแดง - - -  - - 

15. ใบเตยและยอดอ่อนขำ้วสำล ี - - -  - - 

เครื่องด่ืมชาด าพร้อมด่ืม       

16. รสเลมอน - - -  - - 

17. รสสตรอเบอรร์ี ่ - - -  - - 

18. รสมลัเบอรร์ี ่(วำงจ ำหน่ำย ม.ีค. 57) - - -  - - 

เครื่องด่ืมชาเขียวผสมสมนุไพร       

19. เยน็ เยน็ ชำเขยีวผสมน ้ำจบัเลี้ยง    - - - 

เครื่องด่ืมชาสูตรหวานน้อย       
20. รสมทัฉะ(วำงจ ำหน่ำย ม.ีค. 57) - - - -  - 

21. รสอู่หลง (วำงจ ำหน่ำย ม.ีค. 57) - - - -  - 

บตัรสง่เสรมิกำรลงทุน 

ณ วนัที่ 27 เมษำยน 2554 บรษิทัฯ ไดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน ตำมบตัรส่งเสรมิกำรลงทุน
เลขที่ 1496(2)/2554 ส ำหรบักจิกำรผลติน ้ำพชืผกั ผลไม ้บรรจุภำชนะผนึก ประเภท 1.11 กจิกำรผลติหรอืถนอมอำหำรหรอืสิง่ปรุง
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แต่งอำหำรโดยใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั โดยกจิกำรผลติเครื่องดื่มที่มวีตัถุดบิหลกัจำกใบชำจงึจดัเป็นกจิกำรที่เขำ้ข่ำยกจิกำรตำมบตัร
สง่เสรมิกำรลงทุนดงักล่ำว  

สรปุสทิธปิระโยชน์ทีส่ ำคญั  

• อนุญำตใหน้ ำคนต่ำงดำ้วซึ่งเป็นช่ำงฝีมอืหรอืผูช้ ำนำญกำรเขำ้มำในรำชอำณำจกัรได้ 

• ยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัร 

• ยกเวน้ภำษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิี่ได้จำกกำรประกอบกจิกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิรวมกนัไม่เกิน  150% ของเงนิ
ลงทุนไมร่วมคำ่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีนและไม่เกนิ 6,311.5 ล้ำนบำท ทัง้น้ี อำจปรบัเปลี่ยนตำมจ ำนวนเงนิลงทุน โดยไม่รวมค่ำ
ที่ดนิและทุนหมุนเวยีนที่แท้จรงิในวนัเปิดด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน  ทัง้น้ี ณ 31 ธนัวำคม 2556 
บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในอำคำรและอุปกรณ์ประมำณ 5,140.0 ลำ้นบำท 

• กำรยกเวน้ภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิี่ไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิมกี ำหนดเวลำ 8 ปี เริม่วนัที ่
16 มนีำคม 2555 และสิน้สดุวนัที ่15 มนีำคม 2563 

• ยกเวน้ไมต่อ้งน ำเงนิปนัผลจำกกจิกำรทีไ่ดร้บักำรสง่เสรมิไปรวมค ำนวณเพื่อเสยีภำษเีงนิไดต้ลอดระยะเวลำทีไ่ดร้บักำรยกเวน้
ภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลนัน้ 

สรปุเงื่อนไขทีส่ ำคญั 

• ไมจ่ ำนอง จ ำหน่ำย โอน ใหเ้ช่ำ หรอืยนิยอมใหบุ้คคลอื่นใช้เครื่องจกัรทีไ่ดร้บัยกเวน้หรอืลดหยอ่นอำกรขำเขำ้ ยกเวน้เครื่องจกัร
ไดร้บักำรอนุญำตใหจ้ ำนองเครื่องจกัร 

• คณุภำพของผลติภณัฑท์ีผ่ลติตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และไดร้บัใบรบัรองคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรอื       
ISO 14000 หรอืมำตรฐำนสำกลเทยีบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นบัแต่วนัทีเ่ปิดด ำเนินกำร  

• บุคคลผูม้สีญัชำตไิทยจะตอ้งถอืหุน้รวมทัง้สิน้ไมน้่อยกว่ำ 51% ของทุนจดทะเบยีน 

3.2. ช่องทางจดัจ าหน่าย 

ณ ปจัจบุนั บรษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยสนิคำ้ผำ่น 4 ช่องทำงหลกัๆ คอื  

1. ตวัแทนผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้รำย บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยหลกัของบรษิทัฯ คดิเป็น 74% 
ของยอดขำยปี 2556 มุง่เน้นกลุ่มลูกคำ้รำ้นคำ้ปลกีสมยัใหม ่ (Modern Trade) รำ้นคำ้สง่และรำ้นคำ้ปลกีดัง้เดมิ (Traditional 
Trade) โดยบรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำระยะยำวกบัตวัแทนผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ และตดิตำมสถติจิ ำนวนรำ้นคำ้ปลกีสมยัใหมท่ีต่วัแทน
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยสำมำรถเขำ้ถงึ เพื่อบรหิำรควำมสำมำรถกำรกระจำยสนิคำ้และบรหิำรสว่นลดกำรคำ้ 

2. ตวัแทนผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้รำย บรษิทั ไอแอมกรนีท ี จ ำกดั คดิเป็น 16% ของยอดขำยปี 2556 มุง่เน้นกลุ่มรำ้นคำ้เครอืขำ่ย
ซำป ัว๊ รำ้นอำหำร รำ้นคำ้ปลกีดัง้เดมิ (Traditional Trade) รถเงนิสด และคูค่ำ้ทีต่วัแทนผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยอื่นไมค่รอบคลุม 

3. ตวัแทนผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้รำย บรษิทั บุญรอดเอเชยี จ ำกดั คดิเป็น 10% ของยอดขำยปี 2556 มุง่เน้นกลุ่มลูกคำ้รำ้นคำ้
เครอืขำ่ยยีป่ ัว๊ รำ้นคำ้ปลกีดัง้เดมิ (Traditional Trade) รำ้นคำ้ทีอ่ยูใ่นเครอืขำ่ยของ บรษิทั บุญรอดเอเชยี จ ำกดั 

4. สง่ออกไปประเทศในกลุ่มประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (AEC) เป็นหลกั เช่น ลำว กมัพชูำ พมำ่ เป็นตน้ 

ทัง้น้ี ผูจ้ดัจ ำหน่ำยในแต่ละรำยมอีำณำเขตกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ และรำ้นในเครอืขำ่ยหลกัทีไ่มท่บัซอ้นกนั 
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3.3. การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

ภาวะอตุสาหกรรม 

เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดห้ลกัมำจำกกำรขำยเครื่องดื่มชำเขยีวโดยคดิเป็นสดัส่วนโดยเฉลีย่ 99% ของรำยไดร้วมส ำหรบัปี 2556 
ขอ้มลูภำวะอุตสำหกรรมจงึเน้นขอ้มลูภำวะตลำดเครื่องดื่มชำพรอ้มดื่มเป็นหลกั 

ในปี 2556 ตลำดเครื่องดื่มชำพรอ้มดื่ม (Ready to Drink Tea) มมีลูคำ่รวม 16,143 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อน 23% ซึง่ถอืเป็น
อตัรำกำรเตบิโตสงูสุดเป็นอนัดบั 1 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ และยงัมแีนวโน้มกำรเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้อยำ่งต่อเน่ือง 
โดยในช่วง 4 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปี 2553 ถงึปี 2556) มลูคำ่ตลำดเครื่องดื่มชำพรอ้มดื่มมอีตัรำเตบิโต CAGR ประมำณ 26% 

ส ำหรบัปี 2555 มลูคำ่ตลำดเครื่องดื่มชำพรอ้มดื่มเพิม่ขึน้จำกปี 2554 ถงึ 39% เน่ืองจำกปี 2554 เป็นปีทีเ่กดิมหำอุทกภยั 

ผูน้ ำตลำดเครื่องดื่มชำพรอ้มดื่ม 3 รำยแรกของปี 2556 ไดแ้ก่ อชิตินั, โออชิ ิและเพยีวรคิ ุดว้ยส่วนแบ่งกำรตลำด 42% 39% และ 9% 
ตำมล ำดบั (ทีม่ำ: ดชันีคำ้ปลกีของ Nielsen ขอ้มลูมกรำคม 2557) 

กลยทุธก์ารแข่งขนั 

1) กลยทุธบ์รหิำรแบรนดใ์หแ้ขง็แกรง่ 

เน่ืองจำกผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มชำเขยีวพรอ้มดื่มทีม่ใีนตลำดปจัจบุนัมคีวำมแตกต่ำงดำ้นรปูลกัษณ์และรสชำตคิอ่นขำ้งน้อย ดงันัน้กำร
ออกแบบผลติภณัฑท์ีโ่ดดเดน่ กำรสรำ้งแบรนดใ์หแ้ขง็แกรง่ จงึเป็นปจัจยัส ำคญัทีจ่ะช่วยสรำ้งควำมแตกต่ำงและเอกลกัษณ์ใหก้บั
ผลติภณัฑ ์ อกีทัง้ยงัช่วยเสรมิสรำ้งและรกัษำฐำนลูกคำ้ไวไ้ด ้ โดยบรษิทัฯ ประสงคจ์ะสรำ้งตรำสนิคำ้ อชิตินั ใหส้ะทอ้นจดุยนืถงึกำร
เป็นสนิคำ้คณุภำพและไดจ้ดัท ำแผนกำรสื่อสำรต่อตลำดที่เน้นย ้ำถงึคุณภำพของวตัถุดบิทีน่ ำมำผลติตลอดจนกระบวนกำรผลติที่
พถิพีถินั โดยใช้วธิกีำรสื่อสำรในรูปแบบ 360 องศำ ถงึกลุ่มผูบ้รโิภค 

2) กลยทุธด์ำ้นผลติภณัฑ ์

เพื่อตอกย ้ำจดุยนืของแบรนดส์นิคำ้คณุภำพ บรษิทัฯ ไดค้วบคมุคณุภำพสนิคำ้ทุกหว่งโซ่กำรผลติ ตัง้แต่กำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ ์
กำรคดัสรรวตัถุดบิชัน้ด ี กระบวนกำรผลติที่พถิพีถินั กำรใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพื่อใหเ้ครื่องดื่มคงคุณคำ่ ควำมเป็นธรรมชำตแิละ
คณุภำพดเีมื่อเปิดดื่ม นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมทีมีวจิยัและพฒันำที่มคีวำมเชีย่วชำญและประสบกำรณ์ตรงในอุตสำหกรรมเครื่องดื่มที่
มคีวำมเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นอย่ำงดซีึ่งจะท ำหน้ำทีค่ดิคน้สตูรใหม่ๆ  ทีเ่หมำะกบัควำมชื่นชอบของคนไทย เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค เช่น เยน็ เยน็ โดย อชิตินั 

6,317 7,798 9,481 13,177 16,143 
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ในสว่นของบรรจภุณัฑ ์ บรษิทัฯ ใสใ่จถงึรำยละเอยีดของรปูลกัษณ์และขนำดบรรจภุณัฑ ์ โดยองคป์ระกอบของบรรจภุณัฑต์อ้งท ำจำก
วสัดทุีป่ลอดภยัและสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรไดอ้ยำ่งดแีละสะดวกต่อกำรบรโิภค ในขณะทีร่ปูลกัษณ์ของฉลำกไดร้บักำร
ออกแบบใหท้นัสมยัและช่วยกระตุ้นกำรตดัสนิใจซือ้ ณ จดุขำยได้ 

3) กำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงั และตน้ทุนกำรผลติทีม่ปีระสทิธภิำพ 

เน่ืองจำกตน้ทุนกำรผลติคงที ่ไดแ้ก่ คำ่เสื่อมรำคำของเครื่องจกัรอุปกรณ์ คำ่เช่ำที่ดนิ ซึง่ต้นทุนกำรผลติต่อหน่วยจะลดลงเมื่อบรษิทัฯ 
มปีรมิำณกำรผลติทีเ่พิม่ขึน้ โดยบรษิทัฯ ไดน้ ำระบบกำรผลติประเภทปลอดเชือ้ชนิดบรรจุเยน็ (Cold Aseptic Filing System) เขำ้มำ
ใชใ้นกระบวนกำรผลติซึง่เป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ทีส่ำมำรถช่วยลดตน้ทุนกำรผลติไดโ้ดย (1) กำรใช้วสัดทุีเ่บำกวำ่ (2) ระยะเวลำ
กำรผลติทีต่่อเน่ืองยำว 120 ชัว่โมงต่อกำรท ำควำมสะอำด 1 ครัง้ ท ำใหก้ำรผลติมปีระสทิธภิำพเน่ืองจำกไม่เสยีเวลำในกำรลำ้ง
เครื่องจกัร (3) ระบบเครื่องจกัรเป็นระบบอตัโนมตัทิัง้หมด ท ำใหป้ระหยดัตน้ทุนแรงงำน และไดต้ดิตัง้ระบบ Automated Storage & 
Retrievable System ช่วยในกำรบรหิำรคลงัสนิคำ้ซึง่สำมำรถจดัเกบ็สนิคำ้ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและลดตน้ทุนแรงงำน ทัง้หมดน้ีจะ
สนบัสนุนใหก้ำรบรหิำรจดักำรต้นทุนกำรผลติของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิำพมำกขึน้และสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได้
อยำ่งทนัท่วงท ี สง่ผลใหม้อีตัรำกำรท ำก ำไรสงูขึ้น นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัไดค้วบคมุและดูแลตน้ทุนกำรผลติปจัจบุนัอยำ่งใกลช้ดิ 
รวมถงึกำรดแูลกำรใชท้รพัยำกรใหเ้ป็นไปอยำ่งเหมำะสมและคุม้ค่ำ 

4) กลยทุธก์ำรบรหิำรช่องทำงจดัจ ำหน่ำย กำรกระจำยสนิคำ้ 

เพื่อให้สินค้ำของบริษทัฯ กระจำยและเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วและไม่เกิดภำวะสินค้ำขำดตลำด บรษิทัฯ ได้ควบคุมและ
ตดิตำมสนิค้ำตัง้แต่กำรเคลื่อนย้ำยสนิค้ำพร้อมขำยออกจำกฐำนกำรผลิต และส่งต่อให้ผู้จดัจ ำหน่ำยตลอดจนกำรกระจำยสนิค้ำให้
รำ้นค้ำปลกี นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมทีมีงำนท ำหน้ำที่ตดิตำมผลกำรขำยและระยะเวลำหมุนของสนิค้ำในแต่ละพื้นที่เพื่อคำดกำรณ์
ปรมิำณกำรขำยและปรมิำณกำรเกบ็สนิคำ้ทีเ่หมำะสมในอนำคต รวมถงึก ำหนดแผนกำรขำยและตลำดที่เหมำะสมกบักลุ่มลูกคำ้ในแต่
ละพืน้ที ่นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ยงัไดม้แีผนผลกัดนัยอดขำยในกลุ่มประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (AEC)  ใหม้ำกขึน้กวำ่ในปจัจบุนั 

5) กลยทุธก์ำรตลำดและกำรขำย 

การพยากรณ์ความตอ้งการบรโิภค บรษิทัฯ คำดกำรณ์ปรมิำณควำมตอ้งกำรบรโิภคเครื่องดื่มตำมขอ้มลูและสถติใินอดตี โดย
วเิครำะหถ์งึปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อควำมตอ้งกำรซือ้ในแต่ละช่วงเวลำ อำทเิช่น ฤดกูำล เทศกำล สภำพกำรแขง่ขนั และภำวะทำง
เศรษฐกจิในขณะนัน้ๆ โดยทีผ่ำ่นมำบรษิทัฯ พยำยำมควบคมุระดบัควำมคลำดเคลื่อนของกำรพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรบรโิภคไวใ้หไ้ม่
เกนิ 10% โดยกำรพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรบรโิภคที่ใกลเ้คยีงควำมเป็นจรงิจะสนบัสนุนให้กำรวำงแผนกำรผลติและวำงแผนกำรตลำด
และกจิกรรมสง่เสรมิกำรขำยของบรษิทัฯ เป็นไปอยำ่งเหมำะสม  

 การวางแผนการตลาดและสง่เสรมิการขาย  เน่ืองจำกธรุกจิเครื่องดื่มเป็นธรุกจิทีม่คีวำมผนัผวนของควำมตอ้งกำรบรโิภคตำมฤดูกำล 
โดยอตัรำกำรบรโิภคในช่วงฤดรูอ้นจะสงูกวำ่ในช่วงเดอืนอื่นๆ ของปี ดงันัน้ เพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำง
ทนัท่วงท ีบรษิทัฯ ไดใ้ชก้ลยทุธส์ง่เสรมิกำรตลำดทัง้แบบ Above the line (กำรตลำดผำ่นสื่อทีเ่ขำ้ถงึกลุ่มผูฟ้งัในวงกวำ้ง) และ Below 
the line (กำรตลำดทีเ่ขำ้ถงึกลุ่มเป้ำหมำยแบบเฉพำะเจำะจง) ในช่วงฤดูรอ้น และมุง่เน้นใหค้วำมส ำคญักบักำรใหส้ว่นลดกำรคำ้กบั
ตวัแทนจดัจ ำหน่ำยในช่วงเดอืนทีม่อีตัรำกำรบรโิภคต ่ำ ทัง้น้ี ส ำหรบัปี 2556 บรษิทัฯ ไดว้ำงแผนกำรตลำดเชงิรกุเพื่อเพิม่สว่นแบ่ง
กำรตลำด ประกอบกบัเพิม่กำรประชำสมัพนัธภ์ำพลกัษณ์ของกำรเป็นแบรนดผ์ูผ้ลติสนิคำ้คณุภำพ เพื่อตอกย ้ำจดุยนืของผลติภณัฑ์ 
บรษิทัฯ มกีำรจดัท ำกำรสง่เสรมิกำรขำยใน 3 รปูแบบหลกั คอื กำรจดัท ำ Sales Promotion กบัรำ้นคำ้ปลกี กำรจดัท ำ Sales 
Promotion กบัตวัแทนจ ำหน่ำย กำรจดัท ำ Sales Promotion แบบทัว่ประเทศ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้ก ำหนดงบประมำณประจ ำปีเพื่อให้
คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้สอดคลอ้งกบัยอดขำย 
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การก าหนดราคาและส่วนลดการคา้ เน่ืองจำกเครื่องดื่มพรอ้มดื่มเป็นสนิคำ้ทีม่คีวำมผนัผวนตำมฤดูกำล บรษิทัฯ จงึตอ้งมกีำร
ปรบัเปลีย่นและทบทวนนโยบำยกำรใหส้่วนลดกำรคำ้ใหส้อดคลอ้งกบัปรมิำณควำมตอ้งกำรของตลำดอยำ่งสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง 
ในขณะที่กำรก ำหนดรำคำขำยไมอ่ำจเปลีย่นแปลงไดม้ำกนกั เน่ืองจำกสภำวะกำรณ์แขง่ขนัของอุตสำหกรรมเครื่องดื่มคอ่นขำ้งรุนแรง  

3.4. การจดัหาผลิตภณัฑ ์

การจดัหาวตัถดิุบ 

ผลติภณัฑข์องอชิตินัมำจำกโรงงำนของอชิตินัและกำรวำ่จำ้งผูผ้ลติจำกภำยนอก ซึง่อชิตินัจะว่ำจำ้งผูผ้ลติภำยนอกเฉพำะในกรณีที่
ก ำลงักำรผลติของโรงงำนไม่เพยีงพอต่อปรมิำณกำรขำยทีค่ำดกำรณ์ไว ้ส ำหรบัช่วงระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ (2554 - 2556) สดัสว่น
กำรวำ่จำ้งผลติภำยนอกลดลงอย่ำงต่อเน่ืองในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 ที ่100%, 46% และ 25% ตำมล ำดบั และมแีนวโน้มทีจ่ะ
ลดลงในอนำคตเน่ืองดว้ยบรษิทัฯ มโีครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติเฟส 2 ซึง่มกี ำหนดเสรจ็ภำยในเดอืนเมษำยน 2557 จะเพิม่ก ำลงักำร
ผลติของโรงงำนอกี 2 สำยขวด (รำยละเอยีดปรำกฏตำมสว่นที ่2-6)  

ในสว่นของกำรสรรหำวตัถุดบิหลกัทีส่ ำคญั ซึง่ไดแ้ก่ ใบชำ น ้ำตำลฟรกุโตส น ้ำตำลทรำย น ้ำ และวตัถุปรงุแต่งกลิน่ เพื่อป้อนเขำ้สู่
โรงงำน บรษิทัฯ มมีำตรกำรควบคมุคณุภำพทุกขัน้ตอนก่อนน ำเขำ้กระบวนกำรผลติ ตัง้แต่กำรเพำะปลูก กำรคดัเลอืกวตัถุดบิ และ
กำรจดัเกบ็วตัถุดบิ เพื่อใหว้ตัถุดบิทีน่ ำไปใชใ้นกระบวนกำรผลติมคีุณภำพตำมมำตรฐำนระดบัสูง นอกจำกน้ี ส ำหรบักำรว่ำจำ้งผลติ
สนิคำ้นัน้ บรษิทัฯ จะจดัสง่ Premix ไปใหผู้ร้บัจำ้งผลติเพื่อปกป้องสตูรกำรผลติ และมมีำตรกำรตรวจสอบและควบคมุคณุภำพของ
วตัถุดบิที่ผูผ้ลติภำยนอกใช ้ โดยกำรระบุรำยชื่อ Supplier ทีม่คีณุสมบตัติำมเกณฑค์ูค่ำ้ของอชิตินัเอง (Approved Vendor List) และ
ชนิดของวตัถุดบิอยำ่งชดัเจน อกีทัง้ยงัมกีำรสง่พนักงำนของอชิตินัเขำ้ไปตรวจสอบรำยเดอืนเพื่อสอบทำนกำรควบคมุคณุภำพกำร
ผลติของผูผ้ลติภำยนอก  

ใบชาออรแ์กนิค บรษิทัฯ ไดว้ำงแผนกำรผลติและก ำหนดปรมิำณกำรเพำะปลูกใบชำในแต่ละปีโดยได้ท ำสญัญำโดยเฉลี่ยอำย ุ1 ปี กบั
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยใบชำซึง่เป็นผูร้วบรวมใบชำจำกชำวไร่เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรมวีตัถุดบิไมเ่พยีงพอ นอกจำกน้ียงัไดค้วบคมุคุณภำพ
ของใบชำโดยมทีมีวจิยัพฒันำร่วมท ำหน้ำที่ก ำกบัขัน้ตอนกำรเพำะปลูกทีป่ลอดยำฆำ่แมลงและสำรเคม ี หมกัใบชำ เกบ็ยอดใบชำ อบ
ใบชำ เกบ็รกัษำก่อนสง่ รวมถงึกำรตดิตำมและตรวจสอบถงึ กลิน่ รสชำต ิ น ้ำหนกั สสีนั เพื่อควบคุมคณุภำพของใบชำใหไ้ดต้ำม
มำตรฐำนคณุภำพระดบัสงูก่อนน ำเขำ้กระบวนกำรผลติ ใบชำพรอ้มรอผลติจะถูกเกบ็ในหอ้งควบคมุอุณหภูมเิพื่อรกัษำคณุภำพของใบ
ชำใหค้งที่ ทัง้น้ี ใบชำเป็นวตัถุดบิทีป่ลูกงำ่ยในบรเิวณทำงตอนเหนือของประเทศไทยซึ่งมอีำกำศอบอุ่น-เยน็ และยงัไมเ่คยประสบ
ปญัหำกำรขำดแคลน โดยแหล่งผลติชำรำยหลกัของโลกมำจำกประเทศจนีและอนิเดยี ในขณะทีป่ระเทศไทยมสีดัส่วนสง่ออกใบชำ
15.0% และ 85.0% ใชบ้รโิภคในประเทศ (ทีม่ำ: ส ำนกังำนพำณิชยจ์งัหวดัเชยีงรำย) ส ำหรบักำรจดัซือ้ใบชำนัน้ บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำ
กบัคูค่ำ้จ ำนวน 2-3 รำยเสมอ โดยใบชำที่ผลติ/จดัหำโดยคู่คำ้แต่ละรำยเป็นวตัถุดบิทีส่ำมำรถใชท้ดแทนกนัได ้ หำกคู่คำ้รำยใดไม่
สำมำรถจดัสง่ใบชำใหไ้ดก้ส็ำมำรถซือ้จำกคูค่ำ้รำยอื่นได ้ เน่ืองจำกในกำรผลติเครื่องดื่มชำแต่ละประเภท อำท ิ เครื่องดื่มชำเขยีวหรอื
ชำด ำ ซึง่ตัง้ต้นจำกใบชำประเภทเดยีวกนั แต่ขึน้อยู่กบักำรน ำใบชำมำผำ่นกระบวนกำรผลติ หมกั บ่ม และ เตมิ Flavor ทีแ่ตกต่ำงกนั
ออกไป 

น ้าตาลฟรกุโตส และน ้าตาลทราย เป็นวตัถุดบิทีจ่ดัหำไดง้ำ่ยในประเทศไทย และไมม่คีวำมแตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัดำ้นคณุภำพ
ในกลุ่มผูผ้ลติ ทัง้น้ี รำคำน ้ำตำลมคีวำมผนัผวนบำ้งขึน้กบัปรมิำณผลผลติในแต่ละปีและสอดคลอ้งกบัรำคำตลำดโลก อยำ่งไรกต็ำม 
กำรควบคมุรำคำน ้ำตำลโดยภำครฐัสง่ผลใหม้คีวำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลไมม่ำกนกั 

น ้า จดัหำโดยสวนอุตสำหกรรมโรจนะ ซึง่ผลติตำมค ำแนะน ำขององคก์ำรอนำมยัโลกปี 2536 และน ำมำผำ่นกระบวนกำร Reverse 
Osmosis เพื่อน ำมำใชใ้นกำรผลติ 

วตัถุปรงุแต่งกลิน่ เป็นองคป์ระกอบสว่นน้อยของวตัถุดบิทัง้หมดแต่กเ็ป็นหน่ึงในวตัถุดบิทีส่ ำคญั เน่ืองจำกวตัถุปรงุแต่งกลิน่ช่วยใหน้ ้ำ
ชำมกีลิน่หอมตดิจมกู สรำ้งควำมประทบัครัง้แรกเมื่อไดบ้รโิภคโดยบรษิทัฯ ซือ้จำกผูข้ำยทีน่ ำเขำ้วตัถุปรุงแต่งกลิน่จำกหลำยแหล่ง  
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บรรจภุณัฑ ์ไดแ้ก่ ขวด PET กล่องยเูอชท ีฝำ กล่อง และฉลำก บรษิทัฯ มกีระบวนกำรคดัเลอืกผูผ้ลติบรรจภุณัฑอ์ยำ่งระมดัระวงัโดย
พจิำรณำถงึควำมน่ำเชื่อถอืของระบบกำรท ำงำนของผูผ้ลติเป็นส ำคญั เพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่ผูผ้ลติบรรจุภณัฑจ์ะสำมำรถสง่มอบสนิคำ้ได้
ตรงตำมคณุภำพและเวลำที่ก ำหนดไว ้และมกีำรสอบทำนและตดิตำมคณุสมบตัขิองผูผ้ลติบรรจภุณัฑอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ  

ก๊าซธรรมชาต ิ บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำซือ้ขำยก๊ำซธรรมชำตกิบับรษิทัในประเทศไทยแหง่หน่ึง โดยสญัญำมผีลบงัคบัใชถ้ึงวนัที่          
31 สงิหำคม 2561 และสำมำรถต่ออำยไุดโ้ดยแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกว่ำ 90 วนั ก่อนวนัสิน้สุดสญัญำ 

นอกจำกน้ี เพื่อลดควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิผูผ้ลติและเพื่อใหไ้ดซ้ึ่งรำคำทีส่มเหตุผล บรษิทัฯ มนีโยบำยทีจ่ะเลอืกซือ้วตัถุดบิจำกคู่คำ้
ผูผ้ลติรำยใหญ่หลำยรำย 

ขัน้ตอนการผลิต 

กระบวนกำรผลติหลกัๆ ทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ กำรสกดัชำ กำรปรงุรสชำต ิ กำรบรรจขุวด และกำรควบคุมคณุภำพ โดยทุกขัน้ตอนของ
กระบวนกำรผลติจะปลอดสำรเคมแีละมรีะบบควบคมุทีท่นัสมยั 

ใบชำออรแ์กนิคจะถูกล ำเลยีงเขำ้หมอ้สกดัทีค่วบคมุอุณหภูมแิล้วท ำใหเ้ยน็และทิง้ไวใ้หต้กตะกอนโดยน ้ำชำจะถูกล ำเลยีงผำ่นกำร
กรองอยำ่งละเอยีดต่อไปยงัหมอ้ปรงุรสชำตทิีท่ ำหน้ำทีผ่สมสว่นผสมต่ำงๆ และน ้ำชำทีป่รงุรสแลว้จะถูกล ำเลยีงเพื่อบรรจขุวดต่อไป      
ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดต้ดิตัง้ระบบกระบวนกำรผลติเครื่องดื่มประเภทปลอดเชือ้ชนิดบรรจุเยน็ ซึง่เป็นเทคโนโลยกีำรผลติเครื่องดื่มล่ำสดุ
จำกประเทศญี่ปุน่ ท ำใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีท่รงคณุค่ำ ใหม่และสดเสมอ และปลอดภยัสงูสุดส ำหรบัผูบ้รโิภค โดยผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มที่
ผสมสว่นผสมต่ำงๆ แลว้จะผำ่นกำรฆำ่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยควำมรอ้นสูงทีอุ่ณหภูม ิ 137 องศำเซลเซยีส ในระยะเวลำอนัสัน้ที่ 4 วนิำท ี
หลงัจำกนัน้ท ำใหเ้ยน็ทีอุ่ณหภูม ิ 25 องศำเซลเซยีสอยำ่งรวดเรว็ แลว้น ำผลติภณัฑม์ำบรรจลุงขวดพลำสตกิ (PET) และปิดผนึกดว้ย
ฝำพลำสตกิทีผ่ำ่นกำรฆำ่เชือ้จลุนิทรยีแ์ลว้ รวมถงึกำรบรรจภุำชนะกล่องกระดำษทีป่ลอดเชือ้เช่นเดยีวกนัดว้ย   

ทัง้น้ี ทุกกระบวนกำรผลติดงักล่ำวจะมรีะบบควบคมุและบนัทกึขอ้มลูในแต่ละขัน้ตอนกำรผลติตลอดเวลำโดยอตัโนมตัิ เมื่อมสีิง่
ผดิปกตเิกดิขึน้ในระหวำ่งกำรผลติ ระบบกำรผลติจะหยดุกำรผลติทนัทโีดยอตัโนมตั ิ พรอ้มทัง้รำยงำนควำมผดิปกตทิีเ่กดิขึน้เพื่อใหผู้้
ปฏบิตัหิน้ำที่ควบคมุกำรผลติ ณ ขณะนัน้สำมำรถแกไ้ขปญัหำไดท้นัท่วงท ีและลดผลเสยีหำยต่อสำยกำรผลติน้อยทีสุ่ด  

การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพ 

บรษิทัฯ ควบคมุคณุภำพของสนิคำ้ทุกขัน้ตอนตัง้แต่กำรคดัเลอืกผูข้ำยวตัถุดบิและบรรจภุณัฑ์ กำรตรวจสอบระบบกำรท ำงำนของ
ผูข้ำย กำรประเมนิผูข้ำย และกำรตรวจสอบสนิคำ้ก่อนกำรรบัเขำ้กระบวนกำรผลติ ในสว่นของกระบวนกำรผลติมกีำรตรวจสอบ
คณุภำพดว้ยโดยใช้ Quality plan ซึง่เป็นเครื่องมอือำ้งองิมำตรฐำนกำรสุม่ตวัอยำ่งตำม MIL-STD_105E และมกีำรตรวจคณุภำพ
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู ทำงดำ้นกำยภำพ เคม ี ชวีภำพ ประสำทสมัผสัตำมมำตรฐำนผลติภณัฑ์ ก่อนกำรปล่อยสนิคำ้ออกจำกโรงงำน 
นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมุง่เน้นกำรรกัษำคณุภำพและพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองโดยจดัท ำระบบกำรจดักำรเชิงบูรณำกำรคุณภำพ-
สขุลกัษณะ-ควำมปลอดภยัอำหำร ไดแ้ก่ กำรจดัท ำระบบ GMP, HACCP, ISO9001:2008, ISO22000:2005, HALAL และ
มำตรฐำนสำกลอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
-ไมม่-ี 
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4. การวิจยัและพฒันา 

กำรวจิยัและพฒันำถอืเป็นหน่ึงในหวัใจหลกัของกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เน่ืองจำกถอืเป็นขัน้ตอนที่ช่วยเสรมิสรำ้งศกัยภำพกำร
แข่งขนัเพื่อควำมเป็นหน่ึงในผูน้ ำธุรกิจเครื่องดื่ม และเพื่อให้ไดม้ำซึ่งผลติภณัฑ์ที่ตอบโจทยค์วำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 
บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุนใหทุ้กฝำ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง อำท ิฝำ่ยธรุกจิเครื่องดื่ม ฝำ่ยโรงงำน และฝำ่ยกำรตลำดเขำ้มำมสี่วนร่วมกบัแผนกวจิยัใน
กำรออกแบบ พฒันำ และปรบัปรุงวตัถุดบิ ผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์เพื่อรกัษำระดบัควำมพงึพอใจของผูบ้รโิภค ทัง้น้ี กำรวจิยัและ
พฒันำของบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัๆ ดงัน้ี  

การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์

บรษิทัฯ มแีผนงำนออกแบบและพฒันำผลติภณัฑอ์ยำ่งต่อเน่ืองโดยเฉลี่ยประมำณ 3-4 ผลติภณัฑ/์ปี โดยมุ่งเน้นพฒันำผลติภณัฑท์ี่มี
คุณภำพ และรสชำตใิหม่ๆ อำท ิเครื่องดื่มชำเขยีวผสมสมุนไพรสูตรจบัเลี้ยง ภำยใต้ชื่อสนิคำ้ “เยน็ เยน็ โดย อชิตินั”  หรอืปรบัปรุง
ผลิตภณัฑ์เดมิที่มีอยู่ให้ดขีึ้น โดยบรษิทัฯ ย ้ำเน้นให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมบีทบำทในกำรออกแบบและพฒันำ เริม่ตัง้แต่ฝ่ำย
กำรตลำดน ำผลกำรส ำรวจตลำดแจ้งแก่ฝ่ำยวิจยัเพื่อด ำเนินกำรออกแบบและพฒันำผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ
ลูกคำ้ และจดัสง่ผลกำรออกแบบและพฒันำใหแ้ก่ฝำ่ยกำรตลำดเครื่องดื่มและธุรกจิโรงงำนด ำเนินกำรอนุมตักิำรผลติผลติภณัฑต์่อไป 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัควำมพงึพอใจของลูกคำ้ต่อทุกผลติภณัฑท์ี่คดิคน้ขึน้โดยภำยหลงักำรออกผลติภณัฑใ์หม่แล้ว ฝำ่ยวจิยั
จะมกีำรออกแบบส ำรวจควำมคดิเหน็ของผูบ้รโิภคที่มตี่อผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มของบรษิทัฯ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรบัปรุงผลติภณัฑ์
ใหด้ขีึน้และตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคมำกขึน้ 

การลดต้นทุนวตัถดิุบ และบรรจภุณัฑ ์ 

นอกจำกกำรออกแบบและพฒันำผลติภณัฑแ์ลว้ แผนกวจิยัยงัมขีอบข่ำยกำรด ำเนินกำรที่ส ำคญัในกำรวจิยัพฒันำกรรมวธิใีหม่ๆ หรอื
กำรใช้วตัถุดบิหรอืวสัดุทดแทน เพื่อลดต้นทุนกำรผลติอกีดว้ย ตวัอย่ำงเช่น กำรเปลี่ยนแปลงชนิดฉลำกบรรจุภณัฑ์จำก PVC Label 
PET 420 ml. ขนำด 0.037 – 0.047 mm.  เป็นขนำด 0.035 -0.045 mm. ช่วยใหบ้รษิทัฯ ลดตน้ทุนคำ่บรรจภุณัฑ ์ 

การพฒันาด้านกระบวนการผลิต 

นอกจำกกำรวจิยัและพฒันำดำ้นผลติภณัฑแ์ลว้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัในกำรคดิคน้นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพื่อลด
ขัน้ตอนกำรท ำงำนของกระบวนกำรผลติและเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำนอกีดว้ย ซึง่สง่ผลดตี่อกำรลดตน้ทุนกำรผลติโดยรวม 
ตวัอยำ่งโครงกำรทีก่ ำลงัศกึษำอยู ่ณ ปจัจบุนั ไดแ้ก่ โครงกำรใช้ถงั Solution Premix Tank ในกระบวนกำรผลติ แทนกำรใช้คนตกั 
Premix ใสถุ่ง เพื่อลดก ำลงัคน  ลดขัน้ตอนกำรท ำงำน  และเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำน  
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5.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯ มทีรพัยส์นิหลกัๆ ทีใ่ชใ้นกำรประกอบธรุกจิ ดงัน้ี   

5.1 ทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์  

ท่ีตัง้ ผู้ถือกรรมสิทธิ มลูค่าสทุธิตามบญัชี 

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

1. ทีด่นิและส่วนปรบัปรงุที่ดนิ เน้ือทีร่วม 75-3-80 ไร ่

- ทีด่นิตำมโฉนดเลขที ่13425 และ 33355 ซึง่เป็น

ทีต่ ัง้ของโรงงำนผลติสนิคำ้ของบรษิทัฯ ทีต่ ัง้ใน

โครงกำรสวนอุตสำหกรรมโรจนะ โซน 8 ต ำบลอุทยั 

อ ำเภออุทยั จ.พระนครศรอียธุยำ 

บรษิทัฯ  250.6 จ ำนองธนำคำร 

 

2. อำคำรและสว่นปรบัปรงุอำคำร (รวมส่วนตกแต่ง

และระบบภำยใน)  

- อำคำรโรงงำนผลติ ส ำนกังำน และอำคำรสนบัสนุน
ทีต่ ัง้ในโครงกำรสวนอุตสำหกรรมโรจนะ ตำมโฉนด

เลขที ่13425 และ 33355  โซน 8 ต ำบลอุทยั 

อ ำเภออุทยั จ.พระนครศรอียธุยำ 

บรษิทัฯ  997.5 จ ำนองธนำคำร 

 

 

3. เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 

- เครื่องจกัรในสำยกำรผลติของโรงงำนผลติสนิคำ้
ของบรษิทัฯทีต่ ัง้ในโครงกำรสวนอุตสำหกรรมโรจนะ  

บรษิทัฯ  2,638.2 จ ำนองธนำคำร 

 

4. เครื่องตกแต่งตดิตัง้และเครื่องใชส้ ำนกังำน บรษิทัฯ  42.1 ไมม่ ี

5. เครื่องมอืและเครื่องใช้ บรษิทัฯ  40.6 ไมม่ ี

6. ยำนพำหนะ บรษิทัฯ  1.9 ไมม่ ี

7. สนิทรพัยร์ะหวำ่งกำรก่อสรำ้งและตดิตัง้ บรษิทัฯ  1,010.9 ไมม่ ี

รวม  4,981.9  

หมำยเหตุ:  

1) ที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้ง ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงงำนผลติที่ จ. พระนครศรอียุธยำ ประเมนิมูลค่ำที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งโดยบรษิทั 
เยยีร ์แอพไพรซลั จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัประเมนิมลูคำ่ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยกำรประเมนิรำคำ
ที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งใช้วธิคีดิจำกต้นทุน (Cost Method) ตำมรำยงำนลงวนัที่ 21 มถิุนำยน 2556 โดยมมีูลค่ำทรพัยส์นิรวม 
737.1 ลำ้นบำท (เป็นกำรประเมนิโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์สำธำรณะ)  

2) ที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้ง ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงงำนผลติที่ จ. พระนครศรอียุธยำ ณ  31 ธนัวำคม 2556 ตดิภำระจ ำนองดงัน้ี (1) 
จ ำนองล ำดบัหน่ึงเพื่อเป็นประกนัวงเงนิกู้ธนำคำรพำณิชยแ์ห่งที่ 1 จ ำนวนรวม 3,296.5 ล้ำนบำท มูลจ ำนอง 3,765.5 ล้ำนบำท  
(2) จ ำนองล ำดบัสองเพื่อเป็นประกนัวงเงนิกู้ธนำคำรพำณิชยแ์ห่งที่ 2 จ ำนวนรวม 770.0 ล้ำนบำท มูลจ ำนอง 20 ล้ำนบำท และ
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อยูร่ะหวำ่งจดจ ำนองล ำดบัสำมเพื่อเป็นประกนัวงเงนิกูธ้นำคำรพำณิชยแ์ห่งที่ 3 จ ำนวนรวม 1,800.0 ล้ำนบำท มูลจ ำนองไม่เกนิ 
1,902.3 ลำ้นบำท  รำยละเอยีดตำมขอ้ 5.5.7 สรปุสญัญำกูย้มืเงนิ  

3) เครื่องจกัรในสำยกำรผลติที ่จ. พระนครศรอียธุยำ ณ  31 ธนัวำคม 2556  (1) เฟส 1 จ ำนวน 5 สำยกำรผลติ ตดิภำระจ ำน ำเพื่อ
เป็นประกนัเงนิกู้แก่ธนำคำรพำณิชยแ์ห่งที่ 1 วงเงนิกู้จ ำนวนรวม 3,296.5 ล้ำนบำท มูลจ ำนอง 2,860.5 ล้ำนบำท และธนำคำร
พำณิชยแ์ห่งที่ 2 วงเงนิกู้ จ ำนวน 770.0 ล้ำนบำท มูลจ ำนอง 924.0 ล้ำนบำท โดยอยู่ระหว่ำงรอจดภำระจ ำนองเครื่องจกัรต่อ
ธนำคำร (2) เฟส 2 จ ำนวน 2 สำยกำรผลติ อยูร่ะหวำ่งกำรน ำเขำ้เครื่องจกัรเพื่อตดิตัง้ และรอจดจ ำน ำ/จ ำนองเครื่องจกัรเพื่อเป็น
ประกนัวงเงนิกูธ้นำคำรพำณิชยแ์หง่ที ่3 จ ำนวนรวม 1,800.0 ลำ้นบำท รำยละเอยีดตำมขอ้ 5.5.7 สรปุสญัญำกูย้มืเงนิ  
 

5.2   เครื่องหมำยบรกิำร 

   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของเครื่องหมำยบรกิำรจ ำนวนทัง้สิน้ 3 รำยกำร ดงัน้ี 

เคร่ืองหมายบริการ เลขทะเบียน วนัท่ีจดทะเบียน ส าหรบับริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

บ54348 12 เม.ย. 54 กำรจดัหำอำหำรและ

เครื่องดื่ม 

10 ปี นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน

และต่ออำยไุดทุ้ก 10 ปี 

 

บ54349 12 เม.ย. 54 กำรจดัหำอำหำรและ

เครื่องดื่ม  

10 ปี นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน

และต่ออำยไุดทุ้ก 10 ปี  

 

บ55390 6 ต.ค. 54 กำรจดัหำอำหำรและ

เครื่องดื่ม 

10 ปี นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน

และต่ออำยไุดทุ้ก 10 ปี 

 

5.3    เครื่องหมำยกำรคำ้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของเครื่องหมำยกำรคำ้จ ำนวนทัง้สิน้ 11 รำยกำร ดงัน้ี 

เครื่องหมายการค้า เลขทะเบียน วนัท่ีจดทะเบียน ส าหรบัสินค้า ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

ค372021 

(ประเทศไทย) 

30 พ.ย. 54 น ้ำผลไม,้ น ้ำเชื่อมใช้

ท ำเครื่องดื่ม, น ้ำดื่ม, 

น ้ำแรใ่ชท้ ำเครื่องดื่ม 

10 ปี นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน 

และต่ออำยไุดทุ้ก 10 ปี 

 

ค372022 

(ประเทศไทย) 

30 พ.ย. 54 กำแฟ, ชำ, โกโก้, 

กำแฟเทยีม,ชำเขยีว

พรอ้มดื่ม 

10 ปี นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน 

และต่ออำยไุดทุ้ก 10 ปี 

 

11432/2012 

(ประเทศพมำ่) 

1 ต.ค. 55 ชำ, ชำเขยีว, 

เครื่องดื่มทีม่สีว่นผสม

ของชำ 

1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 58 
 คูส่ญัญำพจิำรณำต่ออำยุ

สญัญำเป็นครัง้ไปเมื่อ

สิน้สดุอำยสุญัญำ 
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เครื่องหมายการค้า เลขทะเบียน วนัท่ีจดทะเบียน ส าหรบัสินค้า ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

11433/2012 

(ประเทศพมำ่) 

2 ต.ค. 55 เครื่องดื่มไมม่ี

แอลกอฮอล ์

 

2 ต.ค. 55 – 1 ต.ค. 58 
 คูส่ญัญำพจิำรณำต่ออำยุ

สญัญำเป็นครัง้ไปเมื่อ

สิน้สดุอำยสุญัญำ 

 

1512052 

(ประเทศออสเตรเลยี) 

 

3 ก.ย. 55 ชำ, ชำเขยีว, 

เครื่องดื่มทีม่สีว่นผสม

ของชำ, เครื่องดื่มทีไ่ม่

มแีอลกอฮอล ์

10 ปี นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน 

 

 

T1213049I 

(ประเทศสงิคโปร)์ 

5 ก.ย. 55 เครื่องดื่มไมม่ี

แอลกอฮอล ์

10 ปี นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน

และต่ออำยไุดทุ้ก 10 ปี 

 

 

T1213048J 

(ประเทศสงิคโปร)์ 

5 ก.ย. 55 ชำ, ชำเขยีว, 

เครื่องดื่มทีม่สีว่นผสม

ของชำ 

10 ปี นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน

และต่ออำยไุดทุ้ก 10 ปี 

 

 

 

011159068 

(ประเทศกลุ่มสมำคม

เศรษฐกจิยโูร 27 

ประเทศ) 

14 ม.ค. 56 ชำ, ชำเขยีว, 

เครื่องดื่มทีม่สีว่นผสม

ของชำ 

10 ปี นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน 

 

971686 

(ประเทศนิวซแีลนด)์ 

22 ม.ค. 56 ชำ, ชำเขยีว, 

เครื่องดื่มทีม่สีว่นผสม

ของชำ 

10 ปี นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน 

 

27068 

(ประเทศลำว) 

10 พ.ค. 56 ชำ, ชำเขยีว, 

เครื่องดื่มทีม่สีว่นผสม

ของชำ 

10 ปี นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน 

 

27069 

(ประเทศลำว) 

10 พ.ค. 56 เครื่องดื่มไมม่ี

แอลกอฮอล ์

10 ปี นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน 

 ทัง้น้ี ผลติภณัฑอ์ื่นๆ ทีเ่หลอืทัง้หมด บรษิทัฯ อยูร่ะหวำ่งยื่นขอจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรคำ้ 
 
5.4    สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯมสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ซึง่ไดแ้ก่ ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์จ ำนวน 2.5 ลำ้นบำท 
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5.5 สรปุสำระส ำคญัของสญัญำ 

5.5.1 สญัญำจำ้งผลติ 
บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำจำ้งผลติสนิคำ้กบัผูผ้ลติจำกภำยนอกหลำยรำยเพื่อเป็นผู้รบัจำ้งผลติผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มของบรษิทัฯ 
โดยสญัญำได้มีกำรระบุถึงกำรผลิตและจดัส่งผลิตภณัฑ์ ข้อก ำหนดเกี่ยวกบัสูตรที่ใช้ในกำรผลิต สทิธใินสูตรของผลิตภณัฑ์ 
(กรณีน ำสูตรของผลิตภณัฑ์ไปใช้ จะต้องได้รบัควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกบริษทัก่อน)  กำรรกัษำควำมลบัของข้อมูลที่
เกีย่วขอ้งในกำรด ำเนินธรุกจิ  รำคำและเงื่อนไขกำรช ำระเงนิ โดยสญัญำมอีำยุส่วนใหญ่ประมำณ 1 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ลงนำมใน
สญัญำ ทัง้น้ี คูส่ญัญำฝำ่ยใดฝำ่ยหน่ึงมสีทิธิท์ี่จะบอกเลกิสญัญำไดก้รณีกระท ำผดิสญัญำ  และคู่สญัญำพจิำรณำต่ออำยุสญัญำ
เป็นครัง้ไปเมื่อสิน้สดุอำยสุญัญำ 

5.5.2     สญัญำซือ้ขำยวตัถุดบิ 

บรษิทัฯได้เข้ำท ำสญัญำซื้อขำยวตัถุดบิหลกัที่ใช้ในกำรผลิตผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มของบรษิทัฯ คอื ใบชำ กบับรษิทัผู้ขำยใบชำ
หลำยรำย โดยสญัญำไดม้กีำรระบุถงึชนิดผลติภณัฑ ์รำคำและเงื่อนไขกำรช ำระเงนิ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำซื้อ
ขำยวตัถุดบิที่ส ำคญัอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนกำรผลติ อำท ิน ้ำเชื่อม น ้ำตำลทรำยขำว  กลิน่เลยีนแบบธรรมชำติ กบับรษิทัผูข้ำย
หลำยรำย โดยสญัญำมอีำยุส่วนใหญ่ประมำณ 1 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ลงนำมในสญัญำ ทัง้น้ี คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงมสีทิธิท์ี่จะ
บอกเลกิสญัญำไดก้รณีกระท ำผดิสญัญำ  และคูส่ญัญำพจิำรณำต่ออำยสุญัญำเป็นครัง้ไปเมื่อสิน้สุดอำยสุญัญำ 

(ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มสีญัญำบำงส่วนหมดอำยุลง โดยบรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรต่ออำยุสญัญำกบัคู่คำ้  ซึ่งคำดว่ำ
จะแลว้เสรจ็ภำยในเดอืนเมษำยน 2557 ทัง้น้ี คูค่ำ้ทุกรำยเป็นคูค่ำ้ทีท่ำงบรษิทัมคีวำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้ที่ดมีำยำวนำน ซึ่งทำง
บรษิทัฯ ยงัคงสำมำรถสัง่ซื้อวตัถุดบิจำกคู่ค้ำรำยที่สญัญำหมดอำยุได้อยู่  รวมทัง้ บรษิทัฯ ได้มกีำรวำงแผนกำรผลิตและตุน
วตัถุดบิไวอ้ยำ่งเพยีงพอต่อกำรขำยในช่วงครึง่ปีแรกปี 2557)   

5.5.3  สญัญำซือ้ขำยกล่องและบรรจภุณัฑ ์

บรษิทัฯได้เขำ้ท ำสญัญำซื้อขำยกล่องและบรรจุภณัฑป์ระเภท Preform และ กล่อง UHT รวมถงึฉลำกบรรจุภณัฑ์กบับรษิทั
ผูข้ำยหลำยรำย โดยสญัญำไดม้กีำรระบุชนิดผลติภณัฑ ์ รำคำและเงื่อนไขกำรช ำระเงนิ และกำรส่งมอบสนิคำ้ โดยสญัญำมอีำยุ
ส่วนใหญ่ประมำณ 1-3 ปี เริ่มตัง้แต่วนัที่ลงนำมในสญัญำ ทัง้น้ี คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงมสีิทธิท์ี่จะบอกเลิกสญัญำได้กรณี
กระท ำผดิสญัญำ  และกำรต่ออำยุสญัญำนัน้มทีัง้แบบ ก) คู่สญัญำพจิำรณำต่ออำยุสญัญำเป็นครัง้ไปเมื่อสิน้สุดอำยุสญัญำ ข) 
ระยะเวลำสิน้สดุสญัญำจนกวำ่จะบอกเลกิสญัญำ 

(ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มสีญัญำบำงสว่นหมดอำยลุง โดยบรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรต่ออำยุสญัญำกบัคู่คำ้  ซึ่งคำดว่ำ
จะแลว้เสรจ็ภำยในเดอืนเมษำยน 2557 ทัง้น้ี คูค่ำ้ทุกรำยเป็นคูค่ำ้ทีท่ำงบรษิทัมคีวำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้ที่ดมีำยำวนำน ซึ่งทำง
บรษิทัฯ ยงัคงสำมำรถสัง่ซื้อวตัถุดบิจำกคู่ค้ำรำยที่สญัญำหมดอำยุได้อยู่ อีกทัง้ บรษิทัฯ ได้มกีำรวำงแผนกำรผลิตและตุน
วตัถุดบิไวอ้ยำ่งเพยีงพอต่อกำรขำยในช่วงครึง่ปีแรกปี 2557) 

5.5.4  สญัญำซือ้ขำยก๊ำซธรรมชำต ิ

บรษิทัฯไดเ้ข้ำท ำสญัญำซื้อขำยก๊ำซธรรมชำติกบั บรษิทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั โดยสญัญำมอีำยุ 7 ปี และได้
ก ำหนดจ ำนวนและรำคำขำยตลอดระยะเวลำของสญัญำ ทัง้น้ี คู่สญัญำตกลงเจรจำรำยละเอยีดและเงื่อนไขกำรซื้อขำยร่วมกนั
ใหแ้ล้วเสรจ็ภำยใน 30 วนัปฏทินิก่อนวนัสิน้สุดของสญัญำ มฉิะนัน้ใหถ้อืว่ำสญัญำน้ีสิน้สุดลง ณ วนัสิน้สุดของระยะเวลำของ
สญัญำ   
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5.5.5 สญัญำเช่ำทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง   

คู่สญัญา            พืน้ท่ีเช่า        เงื่อนไข/อตัราค่าเช่า               ระยะเวลา 
สญัญาเช่าพืน้ท่ีในอาคารเพ่ือใช้เป็น
ส านักงานท่ีท าการ 
 ผูเ้ช่ำ: บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 ผูใ้หเ้ช่ำ: บรษิทั ชำญอสิสระ ดเีวลอ็ปเมนท ์

จ ำกดั (มหำชน) 

วนัทีส่ญัญำ: 11 ส.ค. 56 

 ชัน้ที ่28 อำคำรชำญอสิสระ     
ทำวเวอร ์II บรเิวณ 28/Corridor 
รวมเน้ือที ่13.56 ตร.ม. 

 อตัรำคำ่เช่ำ 2,712 บำท/เดอืน  

 

 11 ส.ค. 56 – 10 ส.ค. 59  
 คูส่ญัญำพจิำรณำต่ออำยสุญัญำเป็น

ครัง้ไปเมื่อสิน้สุดอำยสุญัญำ 

สญัญาเช่าพืน้ท่ีในอาคารเพ่ือใช้เป็น
ส านักงานท่ีท าการ 
 ผูเ้ช่ำ: บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 ผูใ้หเ้ช่ำ: กองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์

บำงกอก 
วนัทีส่ญัญำ: 11 ส.ค. 56 

 ชัน้ที ่28 อำคำรชำญอสิสระ ทำว
เวอร ์II ยนิูตเลขที ่F28/A บำงสว่น, 
B,C,D เลขที ่2922/300 (บำงสว่น), 
2922/301-303 รวมเน้ือที ่901.55 
ตร.ม. 

 อตัรำคำ่เช่ำ 180,310 บำท/เดอืน  

 

 11 ส.ค. 56 – 10 ส.ค. 59 

 คูส่ญัญำพจิำรณำต่ออำยสุญัญำเป็น
ครัง้ไปเมื่อสิน้สุดอำยสุญัญำ 
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5.5.6 สญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้  

คู่สญัญา เงื่อนไข ระยะเวลา 
สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายสินค้า 

ผูผ้ลติ: บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำย: บรษิทั บุญรอดเอเซยี จ ำกดั 

วนัทีส่ญัญำ:  1 พ.ย. 54 

 แต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียวส ำหรบัผลิตภณัฑ์พร้อมดื่มตำมที่ระบุใน

สญัญำรวมถงึผลติภณัฑท์ี่แก้ไขเพิม่เตมิและขยำยออกไปดว้ยโดยมเีงื่อนไขกำร

ก ำหนดรำคำขำยตำมทีไ่ดต้กลงกนั 

 ช่องทำงกำรคำ้ทัง้หมดในประเทศไทย ยกเวน้ช่องทำง Modern Trade 
 

 1 พ.ย. 54 – 30 ต.ค. 57 

 คูส่ญัญำพจิำรณำต่ออำยสุญัญำเป็น

ครัง้ไปเมื่อสิน้สุดอำยสุญัญำ 

 คูส่ญัญำฝำ่ยทีม่ไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญำมี
สทิธบิอกเลกิสญัญำน้ีได ้กรณีคูส่ญัญำ
อกีฝำ่ยปฏบิตัผิดิเงื่อนไขในสญัญำฯ  

สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายสินค้า 

ผูผ้ลติ: บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำย: บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ำกดั 

วนัทีส่ญัญำ:  14 ม.ค. 54 

 แต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียวส ำหรบัผลิตภณัฑ์พร้อมดื่มตำมที่ระบุใน

สญัญำ รวมถงึผลติภณัฑท์ีแ่กไ้ขเพิม่เตมิและขยำยออกไปดว้ยโดยมเีงื่อนไขกำร

ก ำหนดรำคำขำยตำมทีไ่ดต้กลงกนั 

 ช่องทำงกำรค้ำทัง้หมดในประเทศไทย ทัง้ช่องทำง Modern Trade และ 
Traditional Trade 

 
 

 1 ก.พ. 54 – 31 ม.ค. 59 

 กำรต่ออำยุสญัญำเป็นไปโดยอตัโนมตัิ

โดยมีก ำหนดครัง้ละ 3 ปี เว้นแต่

คูส่ญัญำฝำ่ยใดไดบ้อกควำมประสงคไ์ม่

ต่ออำยุสญัญำให้อีกฝ่ำยหน่ึงทรำบไม่

น้อยกวำ่ 6 เดอืนก่อนวนัครบก ำหนด 

 คู่สญัญำฝ่ำยที่มิได้ปฏิบัติผิดสญัญำมี
สทิธบิอกเลิกสญัญำน้ีได้ กรณีคู่สญัญำ
อกีฝำ่ยปฏบิตัผิดิเงื่อนไขในสญัญำฯ 

สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายสินค้า 

ผูผ้ลติ: บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำย: บรษิทั อชิตินั เทรดดิง้ จ ำกดั 

(ปจัจบุนัคอื บรษิทั ไอแอมกรนีท ีจ ำกดั) 

วนัทีส่ญัญำ:  20 ม.ิย. 54 

 

 แต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียวส ำหรบัผลิตภณัฑ์พร้อมดื่มตำมที่ระบุใน

สญัญำ รวมถงึผลติภณัฑท์ีแ่กไ้ขเพิม่เตมิและขยำยออกไปดว้ยโดยมเีงื่อนไขกำร

ก ำหนดรำคำขำยตำมทีไ่ดต้กลงกนั 

 ช่องทำงกำรคำ้ทัง้หมดในประเทศไทย ยกเวน้ช่องทำง Modern Trade 

 1 ก.ค. 54 – 30 ม.ิย. 57  

 คู่ส ัญญำพิจำรณำต่ออำยุส ัญญำเป็น

ครัง้ไปเมื่อสิน้สดุอำยสุญัญำ 

 คู่สญัญำฝ่ำยที่มิได้ปฏิบัติผิดสญัญำมี
สทิธบิอกเลิกสญัญำน้ีได้ กรณีคู่สญัญำ
อกีฝำ่ยปฏบิตัผิดิเงื่อนไขในสญัญำฯ 



                                     บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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5.5.7 สญัญำกูย้มืเงนิ 

I) สญัญำเงนิกู้กบัธนำคำรพำณิชยแ์หง่ที ่1 วงเงนิกูจ้ ำนวน 1,663.0 ลำ้นบำท  

วนัทีท่ ำสญัญำ 29 มนีำคม 2554 
สญัญำ  สญัญำกูย้มืเงนิ และ บนัทกึขอ้ตกลงต่อทำ้ยสญัญำกูย้มืเงนิลว. 4 เมษำยน 2555 
ผูกู้ ้  บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค ์ เพื่อช ำระคำ่ทีด่นิและพฒันำที่ดนิ ก่อสรำ้งโรงงำน เครื่องจกัรอุปกรณ์ 
วงเงนิสนิเชื่อ  วงเงนิกูร้ะยะยำวระยะเวลำ 9 ปี จ ำนวน 1,663.0 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
  Tranche A  
อตัรำดอกเบีย้ (%) 4 เม.ย. 55 – 31 ธ.ค. 55 4.0%  
 1 ม.ค. 56 – 31 ม.ีค. 58  MLR - 2.3%  
 หลงัจำก 31 ม.ีค. 58 MLR – 2.1%  
กำรช ำระคนืหน้ี   Tranche A จ ำนวน 691.0 ลำ้นบำท 

-     ช ำระทุกเดอืนโดยเริม่ช ำระงวดแรกเดอืนเม.ย. 57 ดงัน้ี 
a. เดอืนเม.ย. 57 – ม.ีค. 58 จ ำนวน 1.2 ลำ้นบำท/เดอืน 
b. เดอืนเม.ย. 58 – ม.ีค. 59 จ ำนวน 6.2 ลำ้นบำท/เดอืน 
c. เดอืนเม.ย. 59 – ม.ีค. 60 จ ำนวน 7.7 ลำ้นบำท/เดอืน 
d. เดอืนเม.ย. 60 – ม.ีค. 61 จ ำนวน 9.4 ลำ้นบำท/เดอืน 
e. เดอืนเม.ย. 61 – ม.ีค. 62 จ ำนวน 10.4 ลำ้นบำท/เดอืน 
f. เดอืนเม.ย. 62 – ม.ีค. 63 จ ำนวน 10.9 ลำ้นบำท/เดอืน 
g. เดอืนเม.ย. 63 – ก.พ. 64 จ ำนวน 11.3 ลำ้นบำท/เดอืน 
h. เดอืนม.ีค. 64 จ ำนวน 17.1 ลำ้นบำท 

 Tranche B จ ำนวน 972.0 ลำ้นบำท  
- ช ำระเสรจ็สิน้ 31 ธ.ค. 55 และช ำระหน้ีคนืจำกค่ำสนิไหมทดแทนที่ไดร้บัจำกบรษิทัประกนัภยั 

ทัง้น้ี กรณีที่ถงึก ำหนดช ำระแล้วแต่ยงัมภีำระหน้ีคงค้ำงกบัธนำคำรผูกู้้ตกลงช ำระหน้ีให้เสรจ็สิ้น
หรอืตกลงให้ธนำคำรโอนภำระหน้ีไปยงัสญัญำกู้ยมืเงนิฉบบั ลว. 4 เม.ย. 55 วงเงนิ 972.0 ล้ำน
บำท ( ผูกู้้ไดต้กลงโอนภำระหน้ีจ ำนวน 972.0 ล้ำนบำทไปยงัสญัญำกู้ยมืเงนิฉบบั ลว. 4 เม.ย. 
55 วงเงนิ 972.0 ลบ. รำยละเอยีดตำมเงื่อนไขสญัญำขอ้ II )  

-  ช ำระดอกเบีย้วนัท ำกำรสดุทำ้ยของทุกเดอืน โดยเริม่ช ำระตัง้แต่เดอืนทีเ่บกิรบัเงนิกู้ 
หลกัประกนั  จ ำนองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งตำมเลขทีโ่ฉนดดงัน้ี 

- โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.พระนครศรอียุธยำ มูลจ ำนอง 3,765.5 ล้ำนบำท กรรมสทิธิ ์
บมจ. อชิตินั กรุ๊ป  

- โฉนดเลขที่ 25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ. กรุงเทพฯ จดล ำดบัสองเพิม่
หลกัทรพัย ์กรรมสทิธิบ์จ. ตนั แอสเซท็ (ภำระจ ำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็นบรษิทัจดทะเบยีน) 

 นำยตนั ภำสกรนท ีและบรษิทั ตนั แอสเซ็ท จ ำกดั ค ้ำประกนัเต็มวงเงนิ (ภำระค ้ำประกนัจะถูก
ยกเลกิไปเมื่อเป็นบรษิทัจดทะเบยีน)  
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เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคญั  อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (DSCR*): 1.25X  
 หำ้มจำ่ยปนัผลกรณี DSCR ต ่ำกว่ำ 1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนัผลไดแ้ต่

ต้องไม่เกนิ 50% ของก ำไรสุทธใินปีนัน้ (สำมำรถจ่ำยปนัผลไดโ้ดยไม่มเีงื่อนไขบงัคบั ภำยหลงั
เป็นบริษทัจดทะเบียน ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับนโยบำยกำรจ่ำยปนัผล ภำวะเศรษฐกิจและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทั) 

 อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อทุน (D/E**): 2.8X (เงื่อนไขกำรก ำหนดเงนิกู้ยมืกรรมกำรเป็น Subordinated 
debt จะถูกยกเลกิไป ภำยหลงัเป็นบรษิทัจดทะเบยีน) 

 นำยตนั ภำสกรนทีและครอบครวัคงกำรถือหุ้นในสดัส่วนไม่ต ่ำกว่ำ 50% ของทุนจดทะเบียน 
(เปลีย่นแปลงเป็นไมต่ ่ำกวำ่ 30% ของทุนจดทะเบยีน ภำยหลงัเป็นบรษิทัจดทะเบยีน)  

    *อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระคนืหนี้สถำบนักำรเงนิ (DSCR) มสีตูรค ำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่ำย + เงนิกูย้มืระยะยำวทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี) ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำร 
    **อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรใหน้บัรวม Sub-Debt เป็นสว่นหนึ่งของสว่นของผูถ้อืหุน้ และสว่นของหนี้สนิใหห้กัเงนิกูย้มืสว่นทีเ่ป็น Sub-Debt 
 
 

II) สญัญำเงนิกู้กบัธนำคำรพำณิชยแ์หง่ที ่1 วงเงนิกูจ้ ำนวน 972.0 ลำ้นบำท (โอนมำจำกวงเงนิกู ้1,663 ลำ้นบำท 
Tranche B จ ำนวน 972.0 ลำ้นบำท) 

วนัทีท่ ำสญัญำ 4 เมษำยน 2555 
สญัญำ  สญัญำกูย้มืเงนิ และ บนัทกึขอ้ตกลงต่อทำ้ยสญัญำกูย้มืเงนิลว. 4 เมษำยน 2555 
ผูกู้ ้  บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค ์ เพื่อช ำระคำ่ทีด่นิและพฒันำที่ดนิ เครื่องจกัรอุปกรณ์ 
วงเงนิสนิเชื่อ  วงเงนิกูร้ะยะยำวครบก ำหนดช ำระวนัที ่31 มนีำคม 2564  จ ำนวน 972.0 ลำ้นบำท 
อตัรำดอกเบีย้ (%) วนัทีเ่ริม่เบกิ – 31 ธ.ค. 55 4.0%  
 1 ม.ค. 56 – 31 ม.ีค. 58  MLR - 2.3%  
 หลงัจำก 31 ม.ีค. 58 MLR – 2.1%  
กำรช ำระคนืหน้ี   ช ำระทุกเดอืนโดยเริม่ช ำระงวดแรกเดอืนเม.ย. 57 ดงัน้ี 

a. เดอืนเม.ย. 57 – ม.ีค. 58 จ ำนวน 1.7 ลำ้นบำท/เดอืน 
b. เดอืนเม.ย. 58 – ม.ีค. 59 จ ำนวน 8.7 ลำ้นบำท/เดอืน 
c. เดอืนเม.ย. 59 – ม.ีค. 60 จ ำนวน 10.8 ลำ้นบำท/เดอืน 
d. เดอืนเม.ย. 60 – ม.ีค. 61 จ ำนวน 13.1 ลำ้นบำท/เดอืน 
e. เดอืนเม.ย. 61 – ม.ีค. 62 จ ำนวน 14.7 ลำ้นบำท/เดอืน 
f. เดอืนเม.ย. 62 – ม.ีค. 63 จ ำนวน 15.4 ลำ้นบำท/เดอืน 
g. เดอืนเม.ย. 63 – ก.พ. 64 จ ำนวน 15.9 ลำ้นบำท/เดอืน 
h. เดอืนม.ีค. 64 จ ำนวน 24.3 ลำ้นบำท 

 ช ำระดอกเบีย้วนัท ำกำรสุดทำ้ยของทุกเดอืน โดยเริม่ช ำระตัง้แต่เดอืนทีเ่บกิรบัเงนิกู้ 
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หลกัประกนั  จ ำนองเครื่องจกัรพรอ้มอุปกรณ์ 
 จ ำนองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งตำมเลขทีโ่ฉนดดงัน้ี  

หลกัประกนัเดมิตำมสญัญำ ลว 29 ม.ีค. 2554 วงเงนิกู ้1,663.0 ลบ. 
- โฉนดเลขที ่13425, 33355 จ.พระนครศรอียธุยำ มลูจ ำนอง 3,765.5 ลำ้นบำท กรรมสทิธิ ์

บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
- โฉนดเลขที ่25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ.กทม. จดล ำดบัสองเพิม่

หลกัทรพัย ์กรรมสทิธิบ์จ. ตนั แอสเซท็ (ภำระจ ำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็นบรษิทัจด
ทะเบยีน) 

หลกัประกนัเดมิตำมสญัญำ ลว 11 ต.ค. 2554 วงเงนิกู ้437.5ลบ 
- โฉนดเลขที ่21533, น.ส. 3ก เลขที่ 2148 จ.ประจวบครีขีนัธ ์จดล ำดบัสองเพิม่หลกัทรพัย ์

กรรมสทิธิบ์จ. ภำสกรนท(ีภำระจ ำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็นบรษิทัจดทะเบยีน) 
 นำยตนั ภำสกรนท ีและบรษิทั ตนั แอสเซท จ ำกดั ค ้ำประกนัเตม็วงเงนิ (ภำระค ้ำประกนัจะถูก

ยกเลกิไปเมื่อเป็นบรษิทัจดทะเบยีน) 
เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคญั  อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (DSCR*): 1.25X  

 หำ้มจ่ำยปนัผลกรณี DSCR ต ่ำกว่ำ 1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนัผลไดแ้ต่
ต้องไม่เกิน 50% ของก ำไรสุทธใินปีนัน้ (สำมำรถจ่ำยปนัผลไดโ้ดยไม่มเีงื่อนไขบงัคบั ภำยหลงั
เป็นบริษัทจดทะเบียน ทัง้ น้ีขึ้นอยู่กับนโยบำยกำรจ่ำยปนัผล ภำวะเศรษฐกิจและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทั) 

 อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อทุน (D/E**): 2.8X (เงื่อนไขกำรก ำหนดเงนิกู้ยมืกรรมกำรเป็น Subordinated 
debt จะถูกยกเลกิไป ภำยหลงัเป็นบรษิทัจดทะเบยีน) 

 นำยตนั ภำสกรนทีและครอบครวัคงกำรถือหุ้นในสดัส่วนไม่ต ่ำกว่ำ 50% ของทุนจดทะเบียน 
(เปลีย่นแปลงเป็นไมต่ ่ำกวำ่ 30% ของทุนจดทะเบยีน ภำยหลงัเป็นบรษิทัจดทะเบยีน) 

     *อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระคนืหนี้สถำบนักำรเงนิ (DSCR) มสีตูรค ำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่ำย+เงนิกูย้มืระยะยำวทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี) ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำร 
    **อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรใหน้บัรวม Sub-Debt เป็นสว่นหนึ่งของสว่นของผูถ้อืหุน้ และสว่นของหนี้สนิใหห้กัเงนิกูย้มืสว่นทีเ่ป็น Sub-Debt 

 

III)  สญัญำเงนิกู้กบัธนำคำรพำณิชยแ์หง่ที ่1 วงเงนิกูจ้ ำนวน 437.5 ลำ้นบำท 

วนัทีท่ ำสญัญำ 11 ตุลำคม 2554 
สญัญำ  สญัญำกูย้มืเงนิ และ บนัทกึขอ้ตกลงต่อทำ้ยสญัญำกูย้มืเงนิลว. 11 ตุลำคม 2554  
ผูกู้ ้  บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค ์ เพื่อสัง่ซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 
วงเงนิสนิเชื่อ  วงเงนิกู้ระยะยำวครบก ำหนดช ำระวนัที่ 31 มนีำคม 2563 จ ำนวน 437.5 ล้ำนบำท (แปลงจำกวงเงนิ

สนิเชื่อ LC Sight/Term, DL/C, L/G, T/R เดมิ) 
อตัรำดอกเบีย้ (%) วนัทีเ่ริม่เบกิ – 31 ม.ีค. 57 MLR – 2.3%  
 หลงัจำก 31 ม.ีค. 57  MLR - 2.1%  
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กำรช ำระคนืหน้ี   ช ำระทุกเดอืนโดยเริม่ช ำระงวดแรกเดอืนเม.ย. 56 ดงัน้ี 
a.   เดอืนเม.ย. 56 – ม.ีค. 57 จ ำนวน 1.0 ลำ้นบำท/เดอืน 
b. เดอืนเม.ย. 57 – ม.ีค. 58 จ ำนวน 4.0  ลำ้นบำท/เดอืน 
c. เดอืนเม.ย. 58 – ม.ีค. 59 จ ำนวน 5.0  ลำ้นบำท/เดอืน 
d. เดอืนเม.ย. 59 – ม.ีค. 60 จ ำนวน 6.5  ลำ้นบำท/เดอืน  
e. เดอืนเม.ย. 60 – ม.ีค. 61 จ ำนวน 6.5  ลำ้นบำท/เดอืน 
f. เดอืนเม.ย. 61 – ม.ีค. 62 จ ำนวน 6.5  ลำ้นบำท/เดอืน 
g. เดอืนเม.ย. 62 – ก.พ. 63 จ ำนวน 7.0  ลำ้นบำท/เดอืน 
h. เดอืนม.ีค. 63 จ ำนวน  6.5 ลำ้นบำท  

 ช ำระดอกเบีย้วนัท ำกำรสุดทำ้ยของทุกเดอืน โดยเริม่ช ำระตัง้แต่เดอืนทีเ่บกิรบัเงนิกู้ 
หลกัประกนั  จ ำนองเครื่องจกัรพรอ้มอุปกรณ์ 

 จ ำนองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งตำมเลขทีโ่ฉนดดงัน้ี  
หลกัประกนัเดมิตำมสญัญำ ลว 29 ม.ีค. 2554 วงเงนิกู ้1,663.0 ลบ. 

- โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.อยุธยำ มูลจ ำนอง 3,765.5 ล้ำนบำท กรรมสทิธิ ์บมจ. อชิิ
ตนั กรุ๊ป 

- โฉนดเลขที่ 25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ.กทม. จดล ำดบัสองเพิม่
หลกัทรพัย์ กรรมสิทธิบ์จ. ตัน แอสเซ็ท (ภำระจ ำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็นบริษัทจด
ทะเบยีน) 

หลกัประกนัตำมสญัญำ ลว 11 ต.ค. 2554 วงเงนิกู ้437.5 ลบ 
- โฉนดเลขที่ 21533, น.ส. 3ก เลขที่ 2148 จ.ประจวบครีขีนัธ์ จดล ำดบัสองเพิม่หลกัทรพัย ์

กรรมสทิธิบ์จ.ภำสกรนท ี(ภำระจ ำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็นบรษิทัจดทะเบยีน) 
 นำยตนั ภำสกรนท ีและบรษิทั ตนั แอสเซท็ จ ำกดั ค ้ำประกนัเตม็วงเงนิ  (ภำระค ้ำประกนัจะถูก

ยกเลกิไปเมื่อเป็นบรษิทัจดทะเบยีน)  
เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคญั  อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (DSCR*): 1.25X  

 หำ้มจ่ำยปนัผลกรณี DSCR ต ่ำกว่ำ 1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนัผลไดแ้ต่
ต้องไม่เกิน 50% ของก ำไรสุทธใินปีนัน้ (สำมำรถจ่ำยปนัผลไดโ้ดยไม่มเีงื่อนไขบงัคบั ภำยหลงั
เป็นบริษัทจดทะเบียน ทัง้ น้ีขึ้นอยู่กับนโยบำยกำรจ่ำยปนัผล ภำวะเศรษฐกิจและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทั) 

 อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อทุน (D/E**): 2.8X (เงื่อนไขกำรก ำหนดเงนิกู้ยมืกรรมกำรเป็น Subordinated 
debt จะถูกยกเลกิไป ภำยหลงัเป็นบรษิทัจดทะเบยีน) 

 นำยตนั ภำสกรนทีและครอบครวัคงกำรถือหุ้นในสดัส่วนไม่ต ่ำกว่ำ 50% ของทุนจดทะเบียน
(เปลีย่นแปลงเป็นไมต่ ่ำกวำ่ 30% ของทุนจดทะเบยีน ภำยหลงัเป็นบรษิทัจดทะเบยีน) 

     *อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระคนืหนี้สถำบนักำรเงนิ (DSCR) มสีตูรค ำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่ำย+เงนิกูย้มืระยะยำวทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี) ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำร 
    **อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรใหน้บัรวม Sub-Debt เป็นสว่นหนึ่งของสว่นของผูถ้อืหุน้ และสว่นของหนี้สนิใหห้กัเงนิกูย้มืสว่นทีเ่ป็น Sub-Debt 
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IV)  สญัญำเงนิกู้กบัธนำคำรพำณิชยแ์หง่ที ่1 วงเงนิกูจ้ ำนวน 224.0 ลำ้นบำท 

วนัทีท่ ำสญัญำ 20 กรกฎำคม 2555 
สญัญำ  สญัญำกูย้มืเงนิ 
ผูกู้ ้  บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค ์ เพื่อลงทุนเครื่องจกัรส ำหรบักำรผลติผลติภณัฑ ์UHT 
วงเงนิสนิเชื่อ  วงเงนิกูร้ะยะยำวครบก ำหนดช ำระวนัที ่31 มนีำคม 2564 จ ำนวน 224.0 ลำ้นบำท 
อตัรำดอกเบีย้ (%) วนัทีเ่ริม่เบกิ – 31 ม.ีค. 58 MLR - 2.3%  
 หลงัจำก 31 ม.ีค. 58  MLR - 2.1%  
กำรช ำระคนืหน้ี   ช ำระทุกเดอืนโดยเริม่ช ำระงวดแรกเดอืนเม.ย. 57 ดงัน้ี 

a. เดอืนเม.ย. 57 – ม.ีค. 58 จ ำนวน 0.4 ลำ้นบำท/เดอืน 
b. เดอืนเม.ย. 58 – ม.ีค. 59 จ ำนวน 2.0 ลำ้นบำท/เดอืน 
c. เดอืนเม.ย. 59 – ม.ีค. 60 จ ำนวน 2.5 ลำ้นบำท/เดอืน 
d. เดอืนเม.ย. 60 – ม.ีค. 61 จ ำนวน 3.0 ลำ้นบำท/เดอืน 
e. เดอืนเม.ย. 61 – ม.ีค. 62 จ ำนวน 3.4 ลำ้นบำท/เดอืน 
f. เดอืนเม.ย. 62 – ม.ีค. 63 จ ำนวน 3.5 ลำ้นบำท/เดอืน 
g. เดอืนเม.ย. 63 – ก.พ. 64 จ ำนวน 3.7 ลำ้นบำท/เดอืน 

  h.   เดือนมี.ค. 64 จ ำนวน 5.7 ลำ้นบำท  
 ช ำระดอกเบีย้วนัท ำกำรสุดทำ้ยของทุกเดอืน โดยเริม่ช ำระตัง้แต่เดอืนทีเ่บกิรบัเงนิกู้ 

หลกัประกนั  จ ำนองเครื่องจกัรพรอ้มอุปกรณ์  
 จ ำนองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งตำมเลขทีโ่ฉนดดงัน้ี  

หลกัประกนัเดมิตำมสญัญำ ลว 29 ม.ีค. 2554 วงเงนิกู ้1,663.0 ลบ. 
- โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.อยุธยำ มูลจ ำนอง 3,765.5 ล้ำนบำท กรรมสทิธิ ์         

บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
- โฉนดเลขที่ 25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ.กทม. จดล ำดบัสองเพิม่

หลกัทรพัย์ กรรมสิทธิบ์จ. ตนั แอสเซ็ท (ภำระจ ำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็นบรษิทัจด
ทะเบยีน) 

หลกัประกนัเดมิตำมสญัญำ ลว 11 ต.ค. 2554 วงเงนิกู ้437.5 ลบ 
- โฉนดเลขที่ 21533, น.ส. 3ก เลขที่ 2148 จ.ประจวบครีขีนัธ์ จดล ำดบัสองเพิม่หลกัทรพัย ์

กรรมสทิธิบ์จ.ภำสกรนท ี(ภำระจ ำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็นบรษิทัจดทะเบยีน) 
 นำยตนั ภำสกรนท ีและบรษิทั ตนั แอสเซท็ จ ำกดั ค ้ำประกนัเตม็วงเงนิ  (ภำระค ้ำประกนัจะถูก

ยกเลกิไปเมื่อเป็นบรษิทัจดทะเบยีน) 
เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคญั  อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (DSCR*): 1.25X  

 หำ้มจ่ำยปนัผลกรณี DSCR ต ่ำกว่ำ 1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนัผลไดแ้ต่
ตอ้งไมเ่กนิ 50% ของก ำไรสทุธใินปีนัน้(สำมำรถจำ่ยปนัผลไดโ้ดยไมม่เีงื่อนไขบงัคบั ภำยหลงัเป็น
บรษิทัจดทะเบียน ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบันโยบำยกำรจ่ำยปนัผล ภำวะเศรษฐกิจและผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทั) 

 อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อทุน (D/E**): 2.8X (เงื่อนไขกำรก ำหนดเงนิกู้ยมืกรรมกำรเป็น Subordinated 
debt จะถูกยกเลกิไป ภำยหลงัเป็นบรษิทัจดทะเบยีน) 
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เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคญั 
(ต่อ) 

 นำยตนั ภำสกรนทแีละครอบครวัคงกำรถอืหุน้ในสดัส่วนไมต่ ่ำกวำ่ 50% ของทุนจดทะเบยีน 
(เปลีย่นแปลงเป็นไมต่ ่ำกวำ่ 30% ของทุนจดทะเบยีน ภำยหลงัเป็นบรษิทัจดทะเบยีน) 

   *อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระคนืหนี้สถำบนักำรเงนิ (DSCR) มสีตูรค ำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่ำย+เงนิกูย้มืระยะยำวทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี) ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำร 
    **อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรใหน้บัรวม Sub-Debt เป็นสว่นหนึ่งของสว่นของผูถ้อืหุน้ และสว่นของหนี้สนิใหห้กัเงนิกูย้มืสว่นทีเ่ป็น Sub-Debt 
 

V) สญัญำเงนิกู้กบัธนำคำรพำณิชยแ์หง่ที ่2 วงเงนิกูจ้ ำนวน 1,860.0 ลำ้นบำท 

วนัทีท่ ำสญัญำ 20 สงิหำคม 2555 
สญัญำ  Bridge Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement 

Medium-Term Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement 
Revolving Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement 

ผูกู้ ้  บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค ์  Bridge Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement 

    เพื่อซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ (Non commit credit) 
 Medium-Term Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement 
    เพื่อช ำระคนืเงนิต้นคงคำ้งของวงเงนิกู้ระยะสัน้ (Bridge Loan) ซึ่งลงทุนเครื่องจกัรและอุปกรณ์    

ส ำหรบัสำยกำรผลติใหมแ่ละระบบกำรจดัเกบ็อตัโนมตั ิ(Non commit credit) 
 Revolving Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement 
    เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน, จดัหำวสัดุอุปกรณ์, หนังสอืค ้ำประกนัค่ำไฟฟ้ำและค่ำภำษอีำกรน ำเขำ้    

(Non commit credit) 
วงเงนิสนิเชื่อ  Bridge Loan Medium-Term Loan Revolving Credit 
 990.0 ลำ้นบำท 770.0 ลำ้นบำท 100.0 ลำ้นบำท 
อตัรำดอกเบีย้ (%) ส ำหรบักำรกูเ้งนิตรำ USD:  

6 เดอืน SIBOR + 1.5%   
ส ำหรบักำรกูเ้งนิบำท THB:  
6 เดอืน BIBOR + 1.25%  
ส ำหรบักำรกูเ้งนิสกุลอื่น: 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ + 1.50% 

6 เดอืน BIBOR + 1.25%  L/T: BIBOR Rate + 1.0%  
O/D: MOR-2.5%  

LG: 1.0%  

กำรช ำระคนืหน้ี  360 วนั ทัง้น้ี ยอดคงค้ำงของ 
Bridge Loan จะโอนไปเป็น 
Term Loan ในจ ำนวนไม่เกิน
มู ล ค่ ำ บั ง คั บ ข ำ ย ข อ ง
หลกัประกนั 

5 ปี นับแต่วนัที่เบิกถอนเงินกู้
เป็นครัง้แรก (ก ำหนดให้เบิก
ภำยในวนัที ่22 ก.พ. 2557) 
แบ่งช ำระเป็นงวดละ 3 เดอืน 
รวมทัง้หมด 19 งวด โดยเริ่ม
ช ำระใน 6 เดอืนนับแต่วนัที่เบกิ
ถอนเงนิกูเ้ป็นครัง้แรก 

   - 
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หลกัประกนั Bridge Loan 
- จ ำนองล ำดบัหน่ึงที่ดนิพรอ้ม
สิง่ปลูกสร้ำงตำมเลขที่โฉนด 
7123, 7126 ถ.สุขุมวทิ 40   
จ. กทม. มูลจ ำนอง 924 ล้ำน
บำท กรรมสิทธิบ์จ. ตัน อิง 
แ อ ส เ ซ็ ท  ( ภ ำ ร ะ จ ำ น อ ง
อนุญำตให้ไถ่ถอนได้เมื่อจด
ทะเบียนจ ำนองเครื่องจักร
ครบถ้วนและจดทะเบียน
จ ำนองล ำดบัสองโฉนดเลขที่ 
13245, 33355 จ.พระนคร 
ศรอียธุยำ) 

- นำยตนั ภำสกรนท ีค ้ำประกนั
เต็มวงเงิน (ภำระค ้ำประกัน
จะถูกยกเลิกเมื่อเป็นบริษัท
จดทะเบยีน) 

- บรษิทั ตนั องิ แอสเซท็ จ ำกดั
ค ้ำประกนัเต็มวงเงิน (ภำระ
ค ้ำประกนัจะถูกยกเลกิเมื่อจด
ทะเบียนจ ำนองเครื่องจักร
ครบถ้วนและจดทะเบียน
จ ำนองล ำดบัสองโฉนดเลขที ่
13245, 33355   จงัหวดั
พระนครศรอียธุยำ) 

Medium-Term Loan 
-  จ ำนองเครื่องจักรและอุป
กรณ  มูลจ ำนอง 924 ล้ำน
บำทกรรมสิทธิบ์มจ. อิชิตนั 
กรุ๊ป 

- จ ำนองเป็นล ำดบัสองของ
ที่ ดิ น ต ำ ม เ ล ข ที่ โ ฉ น ด 
13425, 33355 จ.พระนคร 
ศรีอยุธยำ มูลจ ำนอง 20 
ล้ำนบำท กรรมสทิธิบ์มจ.   
อชิตินั กรุ๊ป  

- จ ำนองล ำดบัหน่ึงที่ดนิพรอ้ม
สิง่ปลูกสรำ้งตำมเลขที่โฉนด 
7123, 7126 ถ.สุขุมวทิ 40     
จ. กทม. มูลจ ำนอง 924 
ล้ำนบำท กรรมสทิธิบ์จ. ตนั 
อิง แอสเซ็ท (ภำระจ ำนอง
อนุญำตให้ไถ่ถอนได้เมื่อจด
ทะเบียนจ ำนองเครื่องจักร
ครบถ้วนและจดทะเบียน
จ ำนองล ำดบัสองโฉนดเลขที่ 
13245, 33355 จงัหวดั
พระนครศรอียธุยำ) 

- นำยตัน  ภ ำสก รนที  ค ้ ำ
ประกนัเต็มวงเงิน (ภำระค ้ำ
ประกนัจะถูกยกเลกิเมื่อเป็น
บรษิทัฯ จดทะเบยีน)  

- บริษัท ตัน อิง แอสเซ็ท 
จ ำกดั ค ้ำประกนัเต็มวงเงิน 

 ( ภ ำ ร ะ ค ้ ำ ป ร ะ กัน จ ะ ถู ก
ยก เ ลิ ก เ มื่ อ จ ดท ะ เ บี ย น
จ ำนองเครื่องจกัรครบถ้วน
และจดทะเบยีนจ ำนองล ำดบั
ส อ ง โฉนด เ ล ขที่  13245, 
33355          จั ง ห วั ด
พระนครศรอียธุยำ)  

Revolving Credit 
- นำยตนั ภำสกรนท ีค ้ำประกนั
เตม็วงเงนิ (ภำระค ้ำประกนัจะ
ถูกยกเลิกเมื่อเป็นบริษัทจด
ทะเบยีน) 

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคญั  สงวนและด ำรงอยูข่องกจิกำรของผูกู้ ้ตลอดจนสทิธิ ์เอกสทิธิ ์และสทิธทิำงกำรตลำด (แฟรนไชส)์ 
ทัง้ปวง 
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VI) สญัญำเงนิกู้กบัธนำคำรพำณิชยแ์หง่ที ่3 วงเงนิกูจ้ ำนวน 1,800.0 ลำ้นบำท 

วนัทีท่ ำสญัญำ 12 กรกฎำคม 2556 
สญัญำ  สญัญำกูย้มืเงนิ 
ผูกู้ ้  บรษิทัฯ 
วตัถุประสงค ์ เพื่อซือ้เครื่องจกัรส ำหรบักำรผลติในโรงงำนเฟส 2 
วงเงนิสนิเชื่อ  วงเงนิกูร้ะยะยำวระยะเวลำ 7 ปี จ ำนวน 1,800.0 ลำ้นบำท 
อตัรำดอกเบีย้ (%) ปีที ่1-2  CIMB T’s MLR - 2.625%  
 ปีที ่3 เป็นต้นไป CIMB T’s MLR - 2.0%  
กำรช ำระคนืหน้ี   ปลอดช ำระหน้ีเงนิตน้เป็นระยะเวลำ 12 เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีเ่บกิเงนิกูง้วดแรก 

 ช ำระหน้ีเงนิต้นเป็นรำยงวดๆ ละ ไม่น้อยกว่ำ 25.0 ล้ำนบำท ห่ำงกนังวดละ 1 เดอืน โดยช ำระ
หน้ีสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดในงวดสุดทำ้ย 

 ทัง้น้ี เมื่อเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ แล้ว ผู้กู้ตกลงช ำระหน้ีเงินกู้ไม่น้อยกว่ำ 800.0 
ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 1,500.0 ล้ำนบำท โดยให้ตดัช ำระหน้ีเงนิกู้คนืจำกงวดสุดท้ำยย้อนขึ้นมำ 
(Inverse Order)  

 ช ำระดอกเบีย้ทุกวนัที ่1 ของทุกเดอืน โดยเริม่ช ำระตัง้แต่เดอืนทีเ่บกิรบัเงนิกู้ 
หลกัประกนั  จ ำนองเครื่องจกัรพรอ้มอุปกรณ์  

 จ ำนองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งตำมเลขทีโ่ฉนดดงัน้ี  
- จ ำนองล ำดบัสำมโฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.อยุธยำ มูลจ ำนองไม่เกนิ 1,902.3 ล้ำน

บำท กรรมสทิธิ ์บจ. อชิตินั กรุ๊ป (อยูร่ะหวำ่งรอจดจ ำนอง)  
 นำยตนั ภำสกรนท ีค ้ำประกนัเตม็วงเงนิ (ภำระค ้ำประกนัจะถูกยกเลกิเมื่อเป็นบรษิทัจดทะเบยีน) 

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคญั  อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (DSCR*): 1.25X  
 หำ้มจ่ำยปนัผลกรณี DSCR ต ่ำกว่ำ 1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนัผลได้

(สำมำรถจ่ำยปนัผลได้โดยไม่มเีงื่อนไขบงัคบั ภำยหลงัเป็นบรษิทัจดทะเบียน ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบั
นโยบำยกำรจำ่ยปนัผล ภำวะเศรษฐกจิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั) 

 อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อทุน (D/E*): 2.5X (เงื่อนไขกำรก ำหนดเงนิกู้ยมืกรรมกำรเป็น Subordinated 
debt จะถูกยกเลกิไป ภำยหลงัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนและไดช้ ำระคนืเงนิกู้แก่ผูใ้หกู้้เป็นจ ำนวน
เงนิไมน้่อยกวำ่ 800 ลำ้นบำทแลว้)   

 นำยตนั ภำสกรนทแีละครอบครวัคงกำรถอืหุน้ในสดัส่วนไมต่ ่ำกวำ่ 30% ของทุนจดทะเบยีน 
 ผูกู้ต้กลงไมเ่ปลีย่นแปลงโครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ใหญ่หรอืโครงสรำ้งผูบ้รหิำรอย่ำงมนีัยส ำคญั โดยนำย

ตนั ภำสกรนทีและครอบครวัต้องคงกำรถอืหุน้ในสดัส่วนไม่ต ่ำกว่ำ 30% และนำยตนัและนำงอิง  
ภำสกรนทีจะต้องด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ตลอด
ระยะเวลำกู้เงนิ เว้นแต่ผู้กู้จะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทรำบล่วงหน้ำและได้รบัควำมยนิยอมจำกผู้ให้กู้เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร (บรษิทัฯ ไดแ้จง้และไดร้บัควำมยนิยอมจำกผูใ้หกู้้เกี่ยวกบักำรยื่นค ำขออนุญำต
เสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกแล้ว)  

* ไมม่กีำรระบุสตูรกำรค ำนวณในสญัญำเงนิกู ้
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5.5.8 กรมธรรมป์ระกนัภยั 

I) อำคำร โรงงำนผลติที ่จ. พระนครศรอียธุยำ 
บรษิทัฯไดเ้ข้ำท ำสญัญำกบั บรษิทั ศรอียุธยำ เจนเนอรลั ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ครอบคลุมทรพัย์สนิทัง้หมดของ
โรงงำนผลติที ่จ. พระนครศรอียธุยำ ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี 

ทีต่ ัง้โรงงำน เฟสที ่1 เฟสที ่2 
วนัทีท่ ำสญัญำ 31 มกรำคม 2557 25 พฤษภำคม 2556 
ประเภทกรมธรรม ์ ประกนัควำมเสีย่งภยัทรพัยส์นิ ประกนัควำมเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 
ระยะเวลำคุม้ครอง  31 มกรำคม 2557– 29 พฤษภำคม 2557 25 พฤษภำคม 2556 – 25 พฤษภำคม 2557 
จ ำนวนเงนิเอำ
ประกนัภยั 

2,900 ลำ้นบำท  1,100 ลำ้นบำท 

ผูเ้อำประกนัภยั บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
สถำนทีเ่อำประกนัภยั 111/1 หมู ่4 นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ โครงกำร 3 ต.อุทยั อ.อุทยั จ.พระนครศรอียธุยำ 
ทรพัยส์นิที่เอำ
ประกนัภยั 

1. สิง่ปลูกสรำ้งตวัอำคำรทัง้หมด 
2. เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เครื่องมอืต่ำงๆ 
3. เฟอรนิ์เจอร ์เครื่องตกแต่ง เครื่องใชส้ ำนกังำน 
4. สต๊อกวตัถุดบิ สต๊อกสนิคำ้รวมถงึบรรจภุณัฑท์ุกชนิด 
5. ทรพัยส์นิอื่นๆ ของผูเ้อำประกนัภยั 

ควำมคุม้ครอง คุม้ครองควำมสูญเสยีหรอืเสยีหำยของทรพัยส์นิที่เอำประกนัภยัอนัสบืเน่ืองมำจำกไฟไหม ้ฟ้ำผ่ำ ภยั
ระเบิด ภยัจำกอำกำศยำน ภยัเน่ืองจำกน ้ำ ภยัลมพำยุ ภยัจำกกำรเฉ่ียวหรอืกำรชนของยวดยำน
พำหนะ ภยัจำกควนั ภยัไฟป่ำ ภยัระอุตำมธรรมชำต ิ(ส ำหรบัสต๊อกสนิคำ้-มแีละไม่มกีำรลุกไหม้หรอื
กำรระเบดิ) ภยัจำกลูกเหบ็ ภยัแผ่นดนิไหวหรอืภูเขำไฟระเบิดหรอืคลื่นใต้น ้ำหรอืสนึำม ิภยัจำกกำร
นัดหยุดงำน กำรจลำจล หรือกำรกระท ำอนัมีเจตนำร้ำย (ยกเว้นกำรกระท ำเพื่อผลทำงกำรเมือง 
ศำสนำ หรอืลทัธนิิยม)  รวมถงึอุบตัเิหตุต่ำงๆ ที่มอิำจคำดถงึจำกปจัจยัภำยนอกหรอืภยัอื่นๆ ที่มไิด้
ระบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัควำมเสีย่งภยัทรพัยส์นิฉบบัมำตรฐำน (GIA Form) 
จ ากดัความรบัผิด: คุม้ครองควำมสูญเสยีหรอืเสยีหำยจำกภยัน ้ำท่วม ภยัลมพำยุ ภยัแผ่นดนิไหว
หรอืภูเขำไฟระเบดิหรือคลื่นใต้น ้ำหรอืสนึำม ิและภยัจำกลูกเหบ็ในวงเงนิรวมกนัไม่เกนิ 10,000 บำท 
ต่อครัง้ และตลอดระยะเวลำเอำประกนั 

เงื่อนไขอื่น ควำมรบัผดิสว่นแรกของผูเ้อำประกนัภยัจ ำนวน 30,000 บำท ส ำหรบัควำมสูญเสยีหรอืควำมเสยีหำย
ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละครัง้และทุกครัง้ 
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II) อำคำรส ำนักงำน 
บริษทัฯ ได้เข้ำท ำสญัญำกบั บริษทั แอลเอ็มจี ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ครอบคลุมทรพัย์สินบำงส่วนของอำคำร
ส ำนกังำนใหญ่ทีอ่ำคำร ชำญอสิสระทำวเวอร ์2 ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี 
 

วนัทีท่ ำสญัญำ 1 มกรำคม 2557 
ประเภทกรมธรรม ์ ประกนัควำมเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 
ระยะเวลำคุม้ครอง  1 มกรำคม 2557 – 1 มกรำคม 2558 
จ ำนวนเงนิเอำ
ประกนัภยั 

10 ลำ้นบำท  

ผูเ้อำประกนัภยั บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
สถำนทีเ่อำประกนัภยั 2922/301-303 ชัน้ 28 อำคำรชำญอสิสระทำวเวอร ์2 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบำงกะปิ หว้ยขวำง 

กรงุเทพมหำนคร 10310 
ทรพัยส์นิที่เอำ
ประกนัภยั 

เฟอรนิ์เจอร ์เครื่องตกแต่งตดิตัง้ตรงึตรำ เครื่องใชข้องใชส้ ำนกังำน เครื่องคอมพวิเตอร ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
รวมอุปกรณ์สว่นควบภำยในบรเิวณรำ้นทีม่ไีวเ้พื่อประกอบกจิกำรรำ้นคำ้และทรพัยส์นิอื่นๆ ที่เป็นของ
ผูเ้อำประกนัภยั (ไม่รวมคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค, แลป็ทอ็ป, Ipod, Ipad, Tablet และอุปกรณ์ส่วนควบ
อื่นๆ) 

ควำมคุม้ครอง คุม้ครองควำมสูญเสยีหรอืเสยีหำยของทรพัยส์นิที่เอำประกนัภยัอนัสบืเน่ืองมำจำกไฟไหม ้ฟ้ำผ่ำ ภยั
ลมพำยุ ภยัแผ่นดนิไหวหรอืภูเขำไฟระเบดิหรอืคลื่นใต้น ้ำหรอืสนึำม ิภยัลูกเหบ็ ภยัเน่ืองจำกน ้ำ ภยั
จำกกำรเฉ่ียวและหรอืกำรชนของยวดยำนพำหนะ ภยัจำกอำกำศยำน ภยัจำกควนั ภยัระเบดิ ภยักำร
นัดหยุดงำน กำรจลำจล หรอื กำรกระท ำอนัมเีจตนำร้ำย รวมถึงอุบตัิเหตุต่ำงๆ ที่มอิำจคำดถึงจำก
ปจัจยัภำยนอกหรอืภยัอื่นๆ ที่มไิด้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกนัควำมเสี่ยงภยัทรพัย์สนิ
ฉบบัมำตรฐำน (GIA Form) 
จ ากดัความรบัผิด: คุ้มครองควำมสูญเสยีหรอืเสยีหำยจำกภยัน ้ำท่วมในวงเงนิไม่เกิน 1,000,000 
บำท ต่อครัง้ และตลอดระยะเวลำเอำประกนั 

เงื่อนไขอื่น ควำมรบัผดิสว่นแรกของผูเ้อำประกนัภยั 
1) จ ำนวน 5,000 บำท ต่อครัง้ และทุกครัง้ส ำหรบัควำมสูญเสยีหรอืควำมเสยีหำยที่เกดิจำกอุบตัเิหตุ
จำกปจัจยัภำยนอกทุกชนิด ยกเวน้ภยัทีร่ะบุไวใ้นควำมคุม้ครองของกรมธรรมน้ี์ 
2) 10% หรอืขัน้ต ่ำ 100,000 บำท/ครัง้ และทุกครัง้ส ำหรบัควำมเสยีหำยจำกภยัน ้ำท่วม 
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6. โครงการในอนาคต 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2556 เมื่อวนัที ่ 29 เมษำยน 2556 อนุมตัแิผนกำรขยำยก ำลงักำรผลติโดยกำรขยำยโรงงำน 
(เฟส 2) ทีต่ ัง้อยู ่ณ สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรอียุธยำ  โดยมรีำยละเอยีดโครงกำร ดงัน้ี 

รายละเอียดโครงการ 
ทีต่ ัง้โครงกำร อำคำรโรงงำนผลติสนิคำ้ สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรอียุธยำ 
พืน้ทีโ่ครงกำร 75-3-80 ไร่ 
รำยละเอยีดโครงกำร ขยำยเฟส 2 โรงงำนผลติสนิคำ้ของบรษิทัฯ ในอำณำเขตของทีด่นิทีม่ใีนปจัจบุนัเพื่อรองรบั

กำรเตบิโตทำงธรุกจิ โดยมกี ำลงักำรผลติเพิม่ขึน้อกีจ ำนวน 400 ลำ้นขวด ต่อปี  
มลูคำ่เงนิลงทุน ประมำณ 2,550.0 ลำ้นบำท  

ระยะเวลำเริม่ด ำเนินกำรก่อสรำ้ง
โดยประมำณ 

ไตรมำสที ่2 ปี 2556 – ไตรมำสที ่2 ปี 2557 
 

ควำมคบืหน้ำ  บรษิทัฯ ลงนำมในสญัญำซือ้ขำยเครื่องจกัรครบถว้นแลว้ โดยอยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรก่อสรำ้ง
และน ำเขำ้เครื่องจกัรเพื่อตดิตัง้ โดยไดร้บัวงเงนิสนบัสนุนจำกสถำบนักำรเงนิประเภทวงเงนิกู้
ระยะยำวจ ำนวน 1,800.0 ลำ้นบำท แลว้เมื่อวนัที ่12 ก.ค. 56  
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7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

      -ไมม่-ี 
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8.  โครงสร้างเงินทุน 

8.1 หุ้นสามญั 

ณ วนัที ่11 กรกฎำคม 2556 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 1,300,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,300,000,000 
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยเป็นทุนช ำระแล้วจ ำนวน 1,000,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,000,000,000 
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ทัง้น้ี ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 2/2556 เมื่อวนัที่ 3 กรกฎำคม 2556  ไดม้มีตอินุมตัิ
จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 300,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป (IPO)  

ทัง้น้ี ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทัว่ไปในครัง้น้ีแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนช ำระแล้วเพิ่มเป็น 
1,300,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน  1,300,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1  บำท  

8.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

-ไมม่-ี 

8.3 พนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการออกหุ้นในอนาคตท่ีนอกเหนือจากการออกหุ้นรองรบัตาม 8.2 

-ไมม่-ี 

8.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือการบริหารงานของบริษทัฯ  
และสาระส าคญัต่อการด าเนินงาน 

-ไมม่-ี 

8.5 ผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่11 กรกฎำคม 2556 รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ มดีงัน้ี 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขาย IPO* หลงัการเสนอขาย IPO 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

(ร้อยละ) 

 กลุ่มนายตนัและนางอิง ภาสกรนที**     
1 นำยตนั ภำสกรนท ี 180,000,000 18.0 180,000,000 13.8 
2 นำงองิ ภำสกรนท ี 120,000,000 12.0 120,000,000 9.2 
3 นำยจำรวุร สขุพนัธุถ์ำวร 98,000,000 9.8 98,000,000 7.5 
4 นำยจำรวุฒัน์ สุขพนัธุถ์ำวร 40,000,000 4.0 40,000,000 3.1 
5 นำงสำวสภุำณี สขุพนัธุถ์ำวร 40,000,000 4.0 40,000,000 3.1 
6 นำงสำววรษิำ ภำสกรนท ี 30,000,000 3.0 30,000,000 2.3 
7 นำงจ ำเนียร สขุพนัธุถ์ำวร 5,000,000 0.5 5,000,000 0.4 
8 นำงสำวสุกญัญำ สขุพนัธุถ์ำวร 1,000,000 0.1 1,000,000 0.1 
9 นำงสำวธญัธติำ ภำสกรนท ี 1,000,000 0.1 1,000,000 0.1 
 รวมกลุ่มนายตนัและนางอิง ภาสกรนที 515,000,000 51.5 515,000,000 39.6 
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 รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขาย IPO* หลงัการเสนอขาย IPO 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

(ร้อยละ) 

 กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นแทนนายตนั ภาสกรนที***     

10 นำงสำวสภุำภรณ์ เจรญิโสภำ  80,370,000 8.0 80,370,000 6.2 

11 นำงสำวจนิดำ สงรอด 50,518,000 5.1 50,518,000  3.9 

12 นำงสำววจิติรำ เหมะธุรนิทร์ 40,107,500 4.0 40,107,500  3.1 

13 นำงสำววรรณวมิล นิลพฤกษ์ 40,360,000 4.0 40,360,000  3.1 

14 นำงสำวนิสำกร อนิทรด์ว้ง 40,205,000 4.0 40,205,000  3.1 

15 นำงสำวอำรยำ พำนิชำยนุนท์ 20,926,600 2.1 20,926,600  1.6 

 รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นแทนนายตนั 272,487,100 27.2 272,487,100 21.0 

 รวมกลุ่มนายตนัและนางอิง ภาสกรนที และ           
ผู้ถือหุ้นแทนนายตนั ภาสกรนที 

785,000,000 78.5 785,000,000 60.4 

16 นำยโช เอวีย่ จิน้ 64,842,000 6.5 64,842,000 5.0 

17 นำยวฒุไิกร สำยนำค 22,500,000 2.3 22,500,000 1.7 

 ผูถ้อืหุน้อื่น**** 125,170,900 12.5 125,170,900 9.6 

 กลุ่มผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้ IPO  - - 300,000,000 23.1 

รวมทัง้หมด 1,000,000,000 100.0 1,300,000,000 100.0 
*  ปรบัมลูคำ่ทีต่รำไวต้่อหุน้เป็น 1 บำทต่อหุน้ 

**   กำรจดักลุม่นี้เพือ่ใหเ้ป็นไปนยิำมของผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ที ่กจ.17/2551 ลงวนัที ่15 ธนัวำคม 2551 เท่ำนัน้ มใิช่กำรจดั
กลุม่ตำมมำตรำ 258 แหง่พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ข) แต่อย่ำงใด  

***  ผูถ้อืหุน้รำยที ่10-15 มจี ำนวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัจ ำนวน 272,487,100 หุน้ โดยสว่นหนึง่ของหุน้ดงักลำ่วจ ำนวน 270,000,000 หุน้เป็นหุน้ทีถ่อืแทนนำยตนั ภำสกรนท ี 

**** ผูถ้อืหุน้อืน่กอ่นกำรเสนอขำย IPO มจี ำนวนมำกกวำ่ 100 รำยและไมม่รีำยใดถอืหุน้มำกกวำ่รอ้ยละ 1 โดยส่วนหนึ่งเกดิจำกกำรทีน่ำยตนั ภำสกรนทที ำสญัญำซื้อขำยหุน้ส่วนตวั
กบัพนกังำนของบรษิทักลุม่หนึง่ ในรำคำตำมมลูคำ่ทีต่รำไว ้(par value) ในระหวำ่งปี 2553 - 2556  

 

8.5  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัฯ จะจ่ำยเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40   ของก ำไรสุทธภิำยหลงักำรหกัภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและกำรจดัสรรทุนส ำรอง
ตำมกฎหมำย  

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ อำจพจิำรณำจ่ำยเงนิปนัผลในอตัรำที่น้อยกว่ำอตัรำที่ก ำหนดขำ้งต้น หรอืงดจ่ำยเงนิปนัผล โดยขึน้อยู่
กบัภำวะทำงเศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องของบริษัทฯ และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวยีนในกำรบรหิำรกจิกำรและกำรขยำยธรุกจิของบรษิทัฯ 
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9.  โครงสร้างการจดัการ 

9.1 โครงสร้างการจดัการของบริษทั อิชิตนั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 โครงสรำ้งองคก์รของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงัน้ี    

  
หมำยเหตุ: ทีป่รกึษำของบรษิทัฯ ไดแ้ก่คณุโช เอวีย่ จิน้ ทีป่รกึษำดำ้นกำรผลติ และคณุสเุทพ ธำระวำส ทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำย

คณะกรรมกำรบรษิทั

คณะกรรมกำรบรหิำร

กรรมกำรผ อ้ ำนวยกำร
คุณตนั  ำสกรนที

รองกรรมกำรผ อ้ ำนวยกำร
คุณองิ  ำสกรนที

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 ำ่ยตรวจสอบ ำย น
คุณสุมล โ บ้ ำเพ  

ทีป่รกึษำ

รองกรรมกำรผ จ้ดักำร
สา งานบ ัช การ งิน
คุณปรชีำ อจั รำนนท์

รองกรรมกำรผ จ้ดักำร
สา งาน รุกิจ คร  องด  ม
คุณธนพนัธุ ์คงนนัทะ

รองกรรมกำรผ จ้ดักำร
สา งานโรงงาน
คุณวโิรจน์ สุ ำส รย์

  า ออก บบ   า ส  อสารการต าด   า การต าดออน  น   า ก หมา   า ทร ั ากรบคุค   า จดั   อ

คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง

ผ อ้ ำนวยกำร
สา งาน รุกิจ คร  องด  ม

ผ ช้่วยกรรมกำรผ จ้ดักำร
สา งานบ ัช การ งิน
คุณอ ชิำต ิสุขจริว ัน์
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โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มอีงคป์ระกอบ คณุสมบตั ิและกำรแบ่งแยกหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบอยำ่งชดัเจน รำยละเอยีดดงัน้ี 

9.1.1   คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำร 9 ท่ำน ดงัน้ี 

 

 

หมำยเหตุ: *พล.อ.ต. ณฐัวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์ ชื่อเดมิคอื พล.อ.ต. ไพฑ รย ์หรีจ่นิดำ 

กรรมการผู้ม อ านาจ งนาม 

กรรมกำรผ ้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัทฯ คือ นำยตัน  ำสกรนที หรือ นำงอิง  ำสกรนที คน ดคนหน่ึงลงลำยมือชื่อร่วมกับ            
นำยวโิรจน์ สุ ำส รย ์หรอืนำยปรชีำ อจั รำนนท์ หรอืนำยธนพนัธุ ์คงนันทะ หรอืนำงสำวอำรยำ พำนิชำยุนนท์ รวมเป น  2 คน และ
ประทบัตรำส ำค ัของบรษิทัฯ  

ขอบ ขต อ านาจ หน้าท     ะความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

1. คณะกรรมกำรมอี ำนำจ หน้ำที่และควำมรบัผดิชอบ นกำรบรหิำรจดักำรและด ำเนินกิจกำรของบรษิทั ห้เป นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองที่ประชุมผ ถ้อืหุน้ ดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์
ของบรษิทั 

2. จดั หม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 

3. จดั หม้กีำรท ำงบดลุและงบก ำไรขำดทุนของบรษิทั ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบ ัชขีองบรษิทั ซึ่งผ ส้อบบ ัชตีรวจสอบแล้ว และ
น ำเสนอต่อทีป่ระชุมผ ถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตัิ 

4. พจิำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตันิโยบำย ทศิทำง กลยทุธ ์แผนงำนกำรด ำเนินธรุกจิ ของบรษิทัทีเ่สนอโดย ำ่ยบรหิำร 

5. พจิำรณำก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management)  หค้รอบคลุมทัง้องคก์ร และก ำกบัด แล หม้รีะบบหรอื
กระบวนกำร นกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงโดยมมีำตรกำรรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่ อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิทัอย่ำง
เหมำะสม 

6. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณของบรษิทั รวมถึงควบคุมก ำกบัด แล (Monitoring 
and Supervision) กำรบรหิำรและกำรจดักำรของ ำ่ยบรหิำร หเ้ป นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดไวอ้ย่ำง
มปีระสทิธ ิำพและประสทิธผิล  

1.  นำยตนั                  ำสกรนท ี ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงองิ         ำสกรนท ี รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำยปรชีำ              อจั รำนนท์ กรรมกำร 
4.  นำยวโิรจน์             ส ุำส รย ์ กรรมกำร 
5.  นำยธนพนัธุ ์          คงนนัทะ กรรมกำร 
6.    น.ส. อำรยำ           พำนิชำยนุนท์ กรรมกำร 
7.  พล.อ.ต. ณฐัวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์ * กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8.  นำยประสำน           ลิม้พพิ ันกุล กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
9.  นำยอสิสระชยั         เดชำฤทธิ ์ กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 นำยอ ชิำต ิ          สขุจริว ัน์ เลขำนุกำรบรษิทั  
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7. พิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจ นกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผ ้อ ำนวยกำร และ
คณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถงึกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผ จ้ดักำร 
และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีแ่ต่งตัง้ 

ทัง้น้ีกำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำ ห้คณะกรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรผ อ้ ำนวยกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำและอนุมตัริำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้มสี่วนได้
เสยีหรอืมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่น ดท ำกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถ้ำม)ี ยกเวน้เป นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป นไปตำม
นโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำและอนุมตัไิวแ้ล้ว 

8. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และรบัผดิชอบต่อกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ เพื่อแสดงถงึฐำนะกำรเงนิและ
ผลกำรด ำเนินงำน นรอบปีทีผ่ำ่นมำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผ ถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตัิ 

9. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจ หก้รรมกำรคนหน่ึงหรอืหลำยคนหรอืบุคคลอื่น ดปฏบิตักิำรอย่ำงหน่ึงอย่ำง ดแทนคณะกรรมกำร
ได้โดยอย ่ ำย ต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อ ห้บุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำร
เห นสมควรและ ำย นระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรเห นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขกำร
มอบอ ำนำจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเห นสมควร 

 ทัง้น้ี กำรมอบอ ำนำจนัน้ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป นกำรมอบอ ำนำจทีท่ ำ หบุ้คคลดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำและอนุมตัริำยกำรที่ตนหรอื
บุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสยี หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ นลกัษณะอื่น ดที่จะท ำขึ้นกบับรษิทั หรือ
บรษิทัย่อย (ถ้ำม)ี (ตำมที่นิยำมไว้ นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือประกำศอื่น ดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป น กำรอนุมัติรำยกำรที่เป นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรพจิำรณำและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

ขอบ ขต อ านาจ หน้าท     ะความรบัผิดชอบของ  ขานุการบริษทั 

1. ด แลและ หค้ ำแนะน ำแก่กรรมกำรและผ ้บรหิำรเกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด  กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
และตดิตำมด แล หม้กีำรปฏบิตัอิยำ่งถ กตอ้งและสม ่ำเสมอ  

2. รบัผดิชอบ นกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและกำรประชุมผ ้ถือหุ้น รวมทัง้ด แลประสำนงำน ห้มกีำรปฏิบตัิตำมมติของที่
ประชุมดงักล่ำว 

3. ด แล ห้กำรเปิดเผยข้อม ลและรำยงำนสนเทศ นส่วนที่รบัผิดชอบเป นไปตำมระเบียบและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. จดัท ำและเก บรกัษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี  

4.1 ทะเบยีนกรรมกำร  

4.2 หนงัสอืนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร  

4.3 หนงัสอืนัดประชุมผ ถ้อืหุน้และรำยงำนกำรประชุมผ ถ้อืหุน้   

4.4 รำยงำนประจ ำปีของบรษิทั  

4.5 รำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีของกรรมกำรและผ บ้รหิำร 

 

 



                                                                                                                 บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                            
 

ส่วนที ่2 หน้ำ 39 

9.1.2   คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงัน้ี  

 

 

 

 

โดยนำยประสำน ลิม้พพิ ันกุล เป นกรรมกำรตรวจสอบผ ท้ีม่คีวำมร แ้ละประสบกำรณ์ดำ้นบ ัชีและกำรเงนิ  

ขอบ ขตอ านาจ หน้าท     ะความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำน หบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งถ กตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทำน หบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุม ำย น (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ ำย น (Internal Audit) ที่เหมำะสม
และมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบ ำย น ตลอดจน หค้วำมเห นชอบ นกำรพจิำรณำแต่งตัง้ 
โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ ำย น หรอืหน่วยงำนอื่น ดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบ ำย น 

3. สอบทำน ห้บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และ
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป นอสิระเพื่อท ำหน้ำที่เป นผ ส้อบบ ัชีของบรษิทัฯ และเสนอค่ำตอบแทนของ
บุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้รว่มประชุมกบัผ ส้อบบ ัช ีโดยไมม่ ีำ่ยจดักำรเขำ้รว่มประชุมดว้ยอยำ่งน้อยปีละ 1  ครัง้ 

5. พจิำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  ห้เป นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้น้ี เพื่อ หม้ ัน่ จวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป นประโยชน์ส งสุดต่อบรษิทัฯ 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้ม ลอยำ่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ควำมเห นเกีย่วกบัควำมถ กตอ้ง ครบถว้น เป นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

(ข) ควำมเห นเกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุ ำย นของบรษิทัฯ 

(ค) ควำมเห นเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

(ง) ควำมเห นเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผ ส้อบบ ัช ี

(จ) ควำมเห นเกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

( ) จ ำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

(ช) ควำมเห นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รำยกำรอื่นทีเ่ห นวำ่ ผ ถ้อืหุน้และผ ล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ  ำย ตข้อบเขตหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

1.   พล.อ.ต. ณฐัวรรธน์    นิมมลธนำกรณ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
2.  นำยประสำน            ลิม้พพิ ันกุล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
3.  นำยอสิสระชยั          เดชำฤทธิ ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
 นำยสมุล                 โ บ้ ำเพ   เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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7. ปฏบิตักิำรอื่น ดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยดว้ยควำมเห นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

9.1.3   คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ยกรรมกำร 5 ท่ำน ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

ขอบ ขต อ านาจหน้าท     ะความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1.  ห้กรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั ซึ่งอย ่ ำย ต้กฎหมำย เงื่อนไข กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของบรษิทั เวน้แต่รำยกำรทีก่ฎหมำยก ำหนด หต้อ้งไดม้ตปิระชุมผ ถ้อืหุน้ 

2. มอี ำนำจจดัท ำ เสนอแนะ และก ำหนดนโยบำยแนวทำงธุรกจิ และกลยทุธท์ำงธรุกจิของบรษิทัต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

3. ก ำหนดแผนธุรกิจ อ ำนำจกำรบรหิำร ก ำหนดงบประมำณส ำหรบัประกอบธุรกิจประจ ำปี และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำอนุมตั ิและด ำเนินกำรตำมแผนทำงธรุกจิและกลยุทธท์ำงธุรกจิโดยสอดคล้องกบันโยบำย 
และแนวทำงธรุกจิทีไ่ดแ้ถลงต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

4. มีอ ำนำจด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกบักำรบริหำรงำนทัว่ไปของบริษทัฯ รวมทัง้จดัตัง้โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร โดย ห้
ครอบคลุมทุกรำยละเอยีดของกำรคดัเลอืก กำร ึกอบรม กำรวำ่จำ้ง และกำรเลกิจำ้งของพนกังำนบรษิทัฯ 

5. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำรก ้หรอืกำรขอสนิเชื่อ ดๆ จำกสถำบนักำรเงนิ รวมตลอดถงึกำรเขำ้เป นผ ค้ ้ำประกนัหรอืกำรช ำระเงนิ
หรอื ชจ้ำ่ยเงนิเพื่อธรุกรรมตำมปกตธิรุกจิของบรษิทัฯ เช่นกำรจ่ำยเงนิเพื่อกำรลงทุน และเพื่อกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เป นต้น ทัง้น้ี 
มกีำรก ำหนดวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรไม่เกนิกว่ำ 200 ล้ำนบำท หรอืจ ำนวนเทยีบเท่ำ หรอืเป นไปตำมที่คณะกรรมกำรบรษิทั
มอบหมำย อยำ่งไรก ด ีวงเงนิดงักล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยขึน้อย ก่บัดลุยพนิิจของคณะกรรมกำรบรษิทั 

6. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำรเปิดบ ัชเีงนิ ำกกบัสถำบนักำรเงนิ นประเทศ รวมทัง้กำรก ำหนดผ ม้อี ำนำจสัง่จ่ำยเงนิจำกบ ัชเีงนิ
 ำกทัง้หลำยของบรษิทัฯ 

7. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตัิงบประมำณกำรขึ้นเงนิเดอืนหรอืปรบัระดบัเงนิเดอืนพนักงำนประจ ำปีและกำรจ่ำยเงนิรำงวลัประจ ำปี 
(เงนิโบนสั)  หแ้ก่พนกังำนของบรษิทัฯ ยกเวน้ ต ำแหน่งกรรมกำรผ อ้ ำนวยกำรขึน้ไป 

8. มอี ำนำจแต่งตัง้ ถอดถอนเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ  นต ำแหน่งทีต่ ่ำกวำ่ต ำแหน่งกรรมกำรผ อ้ ำนวยกำร 

9. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั  

ทัง้น้ีกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป นกำรมอบอ ำนำจหรือมอบ
อ ำนำจช่วงที่ท ำ หผ้ ้รบัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนุมตัริำยกำรที่ตนหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด) มสี่วนได้
เสยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่น ดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย และ /หรอืบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมกำรบรหิำรไม่มี
อ ำนำจอนุมตัิกำรด ำเนินกำร นเรื่องดงักล่ำว โดยเรื่องดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ /หรอืที่ประชุมผ ้ถือหุ้น 

1.  นำยตนั              ำสกรนท ี ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2.  นำงองิ     ำสกรนท ี กรรมกำรบรหิำร 
3.  นำยปรชีำ          อจั รำนนท์ กรรมกำรบรหิำร 
4.  นำยวโิรจน์         ส ุำส รย ์ กรรมกำรบรหิำร 
5.  นำยธนพนัธุ ์       คงนันทะ กรรมกำรบรหิำร 
 นำยอ ชิำต ิสขุจริว ัน์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 
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(แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป นกำรอนุมตัริำยกำรที่เป นตำมธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขกำรคำ้ปกตซิึ่งเป นไปตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

9.1.4   คณะกรรมการบริหารความ ส   ง 

ณ วนัที ่3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมกำร 4 ท่ำน ดงัน้ี  

 

 

 

 

ขอบ ขต อ านาจหน้าท    ะความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความ ส   ง 

1. ก ำหนดนโยบำย และกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวม (Integrated Risk Management) โดย หค้รอบคลุมควำมเสีย่งหลกั
ของธรุกจิ เช่นควำมเสีย่งของธรุกจิ (Business Risk) และควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิตักิำร (Operational Risk) เป นตน้ 

2. ประเมนิควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ รวมถงึแนวโน้มของผลกระทบทีอ่ำจมตี่อองคก์ร ทัง้ควำมเสีย่งจำก ำยนอกและ ำย นองคก์ร 

3. ตดิตำมควำมคบืหน้ำ นกำรปฏบิตัติำมแผนจดักำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ 

4. สื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบถงึควำมเสีย่งทีส่ ำค ัทีม่ผีลต่อกำรควบคมุ ำย น 

5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัถงึควำมเสีย่ง และกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

6. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยเป นครำวๆ ไป 

9.1.5   กรรมการผู้อ านว การ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 6/2556 วนัที่ 17 มถิุนำยน 2556 นำยตนั  ำสกรนที ได้รบักำรแต่งตัง้ ห้ด ำรงต ำแหน่ง               
กรรมกำรผ อ้ ำนวยกำร โดยมขีอบเขต อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบดงัน้ี 

ขอบ ขต อ านาจหน้าท    ะความรบัผิดชอบของกรรมการผู้อ านว การ 

1.   ควบคมุด แลกำรด ำเนินกจิกำรและ/หรอืบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทั 

2. จดัท ำนโยบำย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีของบรษิทัเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร 
และขออนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทั  

3. ด ำเนินกำรหรอืบรหิำรงำน หเ้ป นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิทั และ /หรอื
คณะกรรมกำรบรหิำร 

4. ติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัอย่ำงสม ่ำเสมอ และมีหน้ำที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรจดักำร 
รวมถงึควำมคบืหน้ำ นกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทั 

5. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำรก ห้รอืกำรขอสนิเชื่อ ดๆ จำกสถำบนักำรเงนิ รวมตลอดถงึกำรเขำ้เป นผ ค้ ้ำประกนั หรอืกำรช ำระเงนิ
หรอื ชจ้ำ่ยเงนิเพื่อธรุกรรมตำมปกตธิุรกจิของบรษิทั เช่น กำรจ่ำยเงนิเพื่อกำรลงทุนและเพื่อกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เป นต้น ทัง้น้ี 
มกีำรก ำหนดวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรไม่เกนิกว่ำ 100 ล้ำนบำทหรอืจ ำนวนเทยีบเท่ำ หรอืเป นไปตำมที่คณะกรรมกำรบรษิทั 
มอบหมำย อยำ่งไรก ด ีวงเงนิดงักล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยขึน้อย ก่บัดลุยพนิิจของคณะกรรมกำรบรษิทั 

1.  นำงองิ           ำสกรนท ี ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2.  พล.อ.ต. ณฐัวรรธน์      นิมมลธนำกรณ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3.  นำยวโิรจน์           ส ุำส รย ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
4.  นำยธนพนัธุ ์          คงนนัทะ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 นำยอ ชิำต ิ         สขุจริว ัน์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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รา การ อ านาจอนุมติั 
กำรสัง่ซือ้และสัง่จำ่ยเงนิ นกำรบรหิำรงำน ไมเ่กนิ 50 ลำ้นบำท 
กำรสัง่ซือ้และสัง่จำ่ยเงนิ นกำรซือ้ทรพัยส์นิ ไมเ่กนิ 50 ลำ้นบำท 
กำรสัง่จ่ำยตำมส ั ำ ไมเ่กนิ 100 ลำ้นบำท 
กำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ ไมเ่กนิ 20 ลำ้นบำท 
กำรสัง่จ่ำยคำ่รบัรอง ไมเ่กนิ 20 ลำ้นบำท 
กำรสัง่จ่ำยคำ่กำรกุศลและสนิคำ้เผยแพร่ ไมเ่กนิ 20 ลำ้นบำท 

6. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำร ช้จ่ำยทำงกำรเงนิ นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกจิปกตขิองบรษิทั เช่นกำรจดัซื้อ  โดยวงเงนิส ำหรบัแต่
ละรำยกำร หเ้ป นไปตำมทีก่ ำหนดไว ้นตำรำงอ ำนำจอนุมตัทิีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัแล้ว แต่ไม่เกนิงบประมำณ
ประจ ำปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึกำรเข้ำท ำส ั ำต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว  

7. ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร รวมถงึกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจำ้ง กำรโยกยำ้ย กำรก ำหนดเงนิค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน โบนัสและกำรเลกิจำ้ง
พนกังำนตัง้แต่ระดบัรองกรรมกำรผ อ้ ำนวยกำรลงไป ตำมล ำดบั 

8. ออกค ำสัง่ ระเบียบ ประกำศ และบนัทึกต่ำงๆ เพื่อ ห้กำรด ำเนินงำนของบรษิทัเป นไปตำมนโยบำย และเพื่อผลประโยชน์ของ
บรษิทั รวมถงึเพื่อรกัษำระเบยีบวนิยั ำย นองคก์ร 

9. ประสำนงำนกบัหวัหน้ำหน่วยตรวจสอบ ำย นและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ำย นเพื่อ หก้ำรด ำเนินกำรทำงธุรกจิรวมทัง้กำร
บรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัเป นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั รวมทัง้นโยบำยของบรษิทัตำมหลกัธรรมำ บิำล 

10. มอี ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรหรอืคณะท ำงำนชุดต่ำงๆ เพื่อประโยชน์และประสทิธ ิำพกำรจดักำรที่ดแีละโปร่ง ส และมอี ำนำจ
 นกำรมอบอ ำนำจ ห้บุคคลอื่น ดหน่ึงคนหรอืหลำยคนปฏิบตัิกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำง ด โดยอย ่ ำย ต้กำรควบคุมของกรรมกำร
ผ อ้ ำนวยกำร หรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อ หบุ้คคลดงักล่ำว มอี ำนำจตำมทีก่รรมกำรผ อ้ ำนวยกำรเห นสมควร และ ำย นระยะเวลำที่
เห นสมควร ซึ่งกรรมกำรผ ้อ ำนวยกำรอำจยกเลิก เพกิถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รบัมอบอ ำนำจ หรอืกำรมอบ
อ ำนำจนัน้ ๆ ไดต้ำมทีเ่ห นสมควร 

11. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั 

ทัง้น้ีกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรผ อ้ ำนวยกำรนัน้ จะไมม่ลีกัษณะเป นกำรมอบอ ำนำจหรอืมอบ
อ ำนำจช่วงที่ท ำ หผ้ ร้บัมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผ อ้ ำนวยกำรสำมำรถอนุมตัริำยกำรที่ตนหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำม
นิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ /หรือ ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ /หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ก ำหนด) มสี่วนได้เสยี หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่น ดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัที่เกี่ยวข้อง 
กรรมกำรผ อ้ ำนวยกำรไมม่อี ำนำจอนุมตักิำรด ำเนินกำร นเรื่องดงักล่ำว โดยเรื่องดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
และ/หรอืทีป่ระชุมผ ถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป นกำรอนุมตัริำยกำรที่เป นตำมธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขกำรคำ้
ปกตซิึง่เป นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งก ำหนด 
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9.1.6   คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที ่3 กรกฎำคม  2556 บรษิทัฯ มผี บ้รหิำรรวม 5 ท่ำน ตำมรำยชื่อและต ำแหน่งดงัน้ี 
 

 

 

 

9.2    การสรรหากรรมการ  ะผู้บริหาร 

9.2.1 กรรมการบริษทั 

กำรคดัเลอืกบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป นกรรมกำรบรษิทัฯ  เป นไปตำมแนวทำง นกำรแต่งตัง้กรรมกำรตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ทัง้น้ี บุคคลดงักล่ำวจะต้องมีคุณสมบัติครบตำมพระรำชบั  ัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และ          
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึง
ประกำศขอ้บงัคบั และ/หรอืกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้น้ี ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก ำหนดว่ำ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต้องมจี ำนวนอย่ำง
น้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมถีิ่นฐำนอย ่ นรำชอำณำจกัร โดย ห้คณะกรรมกำร
เลอืกตัง้ประธำนกรรมกำรและอำจเลอืกรองประธำนกรรมกำร ตำมที่เห นสมควรได ้โดยที่ประชุมผ ถ้อืหุน้เป นผ เ้ลอืกตัง้กรรมกำรโดย
 ชเ้สยีงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรต่อไปน้ี 

1. ผ ถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื  

2. ผ ถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้อง ช้คะแนนเสยีงที่มอีย ่ทัง้หมดเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว  หรอืหลำยคนเป นกรรมกำรก ได้   นกรณีที่เลอืกตัง้
บุคคลหลำยคนเป นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีง หแ้ก่ผ  ้ดมำกน้อยเพยีง ดไมไ่ด ้

3. บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงส งสุดตำมล ำดบัลงมำเป นผ ไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพงึมหีรอืจะพงึ
เลอืกตัง้ นครัง้นัน้  นกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ นล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรที่จะพงึมหีรอื
จะพงึเลอืกตัง้ นครัง้นัน้  หผ้ เ้ป นประธำนเป นผ อ้อกเสยีงชีข้ำด 

ทัง้น้ี ส ำหรบักำรพน้จำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำร  นกำรประชุมสำม ัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรต้องลำออกจำกต ำแหน่ง 1  น 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออก หต้รงเป น 3 ส่วนไม่ได้ ก  หอ้อกโดยจ ำนวน กล้ที่สุดกบัส่วน 1  น 3 
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรที่จะต้องออก นวำระน้ีอำจเลอืกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่ง หม่ก ได ้นอกจำกพ้น จำก
ต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบตัิ หรอืมลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บรษิทัมหำชนจ ำกดั ที่ประชุมผ ้ถอืหุ้นมมีต ิหอ้อก หรอืศำลมคี ำสัง่ หอ้อก โดย นกรณีดงักล่ำว คณะกรรมกำรอำจเลอืกบุคคลซึ่งมี
คณุสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดัเขำ้เป นกรรมกำรแทน นกำรประชุมคณะกรรมกำรครำว
ถดัไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดอืน บุคคลซึ่งเข้ำเป นกรรมกำรแทนดงักล่ำว จะอย ่ นต ำแหน่งกรรมกำรได้
เพยีงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออย ่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรดงักล่ำว ต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 
 น 4  ของจ ำนวนกรรมกำรทีย่งัเหลอือย ่  

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัหำ้มม ิหก้รรมกำรประกอบกจิกำรอนัมสี ำพอยำ่งเดยีวกนั และเป นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืเขำ้
เป นหุ้นส่วน นหำ้งหุน้ส่วนสำม ั หรอืเป นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผดิ นห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั หรอืเขำ้เป นกรรมกำร นบรษิทัเอกชน
หรอืบรษิทัมหำชนอื่น ซึง่ประกอบกจิกำรอนัมสี ำพอย่ำงเดยีวกนั และเป นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทั เวน้แต่จะแจง้ หท้ี่ประชุม

1.  นำยตนั              ำสกรนท ี กรรมกำรผ อ้ ำนวยกำร 
2.  นำงองิ     ำสกรนท ี รองกรรมกำรผ อ้ ำนวยกำร 
3.  นำยปรชีำ          อจั รำนนท์ รองกรรมกำรผ จ้ดักำร – สำยงำนบ ัชแีละกำรเงนิ 
4.  นำยธนพนัธุ ์      คงนันทะ รองกรรมกำรผ จ้ดักำร – สำยงำนธุรกจิเครื่องดื่ม 
5.  นำยวโิรจน์         ส ุำส รย ์ รองกรรมกำรผ จ้ดักำร – สำยงำนโรงงำน 
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ผ ถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ และกรรมกำรต้องแจง้ หบ้รษิทัฯ ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ หำกมสี่วนไดส้่วนเสยีไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดย
ออ้ม นส ั ำ ดๆ ทีบ่รษิทัฯ ท ำขึน้ หรอืถอืหุน้ หุน้ก  ้เพิม่ขึน้หรอืลดลง นบรษิทัฯ หรอืบรษิทั นเครอื 

9.2.2 กรรมการอิสระ  

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะคดัเลือกบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป นกรรมกำรอิสระ โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัิตำมพระรำชบ ั ตัิ
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรอืกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง และจ ำนวนของกรรมกำร
อสิระจะตอ้งมอียำ่งน้อย 3 คน หรอือยำ่งน้อย  1  น 3 แลว้แต่จ ำนวน ดจะส งกวำ่ 

คณุสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 

กรรมกำรอิสระต้องไม่มธีุรกิจ  หรอืส่วนร่วม นกำรบรหิำรงำน  หรอืมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกบับรษิทัฯ อนัอำจมผีลกระทบต่อกำร
ตดัสนิ จโดยอสิระ โดยกรรมกำรอสิระมคีณุสมบตัดิงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิ 1% ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทั ห ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผ ถ้อืหุน้รำย ห ่ หรอื
ผ ม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้น้ี  หน้บัรวมกำรถอืหุน้ของผ ท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป นหรอืเคยเป นกรรมกำรทีม่สีว่นรว่มบรหิำรงำน ล กจำ้ง พนักงำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งนิเดอืนประจ ำ หรอืผ ม้อี ำนำจควบคุมของ
บรษิทัฯ บรษิทั ห ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผ ถ้อืหุน้รำย ห ่ หรอืของผ ม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุ ำตต่อส ำนักงำน  ทัง้น้ี ลกัษณะ
ตอ้งหำ้มดงักล่ำวไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมกำรอสิระเคยเป นขำ้รำชกำร หรอืทีป่รกึษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป นผ ถ้อืหุน้รำย ห ่ หรอื
ผ ม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ 

3. ไมเ่ป นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย นลกัษณะที่เป นบดิำ มำรดำ ค ่สมรส พีน้่อง 
และบุตร รวมทัง้ค ่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผ บ้รหิำร ผ ถ้อืหุน้รำย ห ่ ผ ม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลที่จะไดร้บักำร
เสนอ หเ้ป นกรรมกำร ผ บ้รหิำรหรอืผ ม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทั ห ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผ ถ้อืหุน้รำย ห ่ หรอืผ ม้อี ำนำจควบคุม
ของบรษิทัฯ  นลกัษณะที่อำจเป นกำรขดัขวำงกำร ช้วจิำรณ ำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป นหรอืเคยเป นผ ถ้อืหุน้ที่มนีัย 
หรอืผ ม้อี ำนำจควบคุมของผ ท้ี่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทั ห ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผ ถ้อืหุน้รำย ห ่หรอืผ ม้ ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะไดพ้้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุ ำตต่อ
ส ำนกังำน 

ควำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิตำมวรรคหน่ึง รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำเป นปกตเิพื่อประกอบกจิกำร กำรเช่ำหรอื หเ้ช่ำ
อสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำรหรอืกำร หห้รอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ดว้ยกำรรบัหรอื หก้ ้ยมื ค ้ำ
ประกนั กำร หส้นิทรพัยเ์ป นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึ่งเป นผล หบ้รษิทัฯ หรอืค ่ส ั ำม ีำระ
หน้ีทีต่อ้งช ำระต่ออกี ำ่ยหน่ึง ตัง้แต่ 3% ของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวน
 ดจะต ่ำกว่ำ ทัง้น้ี กำรค ำนวณ ำระหน้ีดงักล่ำว หเ้ป นไปตำมวธิกีำรค ำนวณม ลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ นกำรพจิำรณำ ำระหน้ีดงักล่ำว 
 หน้บัรวม ำระหน้ีทีเ่กดิขึน้ นระหวำ่ง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป นหรอืเคยเป นผ ส้อบบ ัชขีองบรษิทัฯ บรษิทั ห ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผ ถ้อืหุน้รำย ห ่ หรอืผ ม้อี ำนำจควบคุมของ
บรษิทัฯ และไมเ่ป นผ ถ้อืหุน้ทีม่นียั ผ ม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบ ัชี ซึ่งมผี ส้อบบ ัชขีองบรษิทัฯ  บรษิทั
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 ห ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผ ถ้อืหุน้รำย ห ่ หรอืผ ม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอย ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกวำ่2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุ ำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

6. ไม่ เป นหรือเคยเป นผ ้  ห้บริกำรทำงวิชำชีพ ด  ๆ  ซึ่งรวมถึงกำร ห้บริกำรเป นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทั ห ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผ ถ้อืหุน้รำย
 ห ่ หรอืผ ม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ และไมเ่ป นผ ถ้อืหุน้ทีม่นียั ผ ม้อี ำนำจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผ  ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุ ำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป นกรรมกำรที่ได้รบักำรแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ  ผ ้ถอืหุ้นรำย ห ่ หรอืผ ้ถือหุ้นซึ่งเป นผ ้ที่
เกีย่วขอ้งกบัผ ถ้อืหุน้รำย ห ่ของบรษิทัฯ 

8. ไมป่ระกอบกจิกำรทีม่สี ำพอยำ่งเดยีวกนัและเป นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป นหุน้ส่วนที่
มนีัย นหำ้งหุน้ส่วน หรอืเป นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ล กจำ้ง พนักงำน ที่ปรกึษำที่รบัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิ 
1% ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิกำรที่มสี ำพอย่ำงเดยีวกนัและเป นกำรแข่งขนัที่มนีัย
กบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่น ดทีท่ ำ หไ้มส่ำมำรถ หค้วำมเห นอยำ่งเป นอสิระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

กรรมกำรอสิระอำจไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร หต้ดัสนิ จ นกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัฯ บรษิทั ห ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผ ถ้อืหุน้รำย ห ่ หรอืผ ม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีำรตดัสนิ จ นร ปแบบขององคค์ณะ 
(Collective Decision) ได ้

 นกรณีที่ไดแ้ต่งตัง้บุคคล หด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระและเป นบุคคลที่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรอืกำร หบ้รกิำร
ทำงวชิำชพีเกนิม ลค่ำที่ก ำหนดตำมขอ้   4  หรอื ขอ้     6  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ อำจพจิำรณำผ่อนผนั หไ้ด้   หำกเห นว่ำกำรแต่งตัง้
บุคคลดงักล่ำวไมม่ผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละกำร หค้วำมเห นทีเ่ป นอสิระ และบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้ม ลต่อไปน้ี นหนังสอื
นดัประชุมผ ถ้อืหุน้ นวำระพจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอสิระดงักล่ำวแล้ว ดงัน้ี 

ก.   ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิหรอืกำร หบ้รกิำรทำงวชิำชีพทีท่ ำ หบุ้คคลดงักล่ำวมคีณุสมบตัไิมเ่ป นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่
ก ำหนด 

ข.   เหตุผลและควำมจ ำเป นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ หบุ้คคลดงักล่ำวเป นกรรมกำรอสิระ 

ค.   ควำมเห นของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  นกำรเสนอ หม้กีำรแต่งตัง้บุคคล ดงักล่ำวเป นกรรมกำรอสิระ 

9.2.3 ผู้บริหาร 

ส ำหรบักำรคดัเลอืกกรรมกำรผ อ้ ำนวยกำร  คณะกรรมกำรบรษิทัเป นผ ก้ ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตัง้ ส ำหรบั
กำรคดัเลือกรองกรรมกำรผ ้อ ำนวยกำร และผ ้บริหำรตัง้แต่ระดบัผ ้อ ำนวยกำร ่ำยขึ้นไป กรรมกำรผ ้อ ำนวยกำรเป นผ ้ก ำหนด
หลกัเกณฑแ์ละนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตัง้ผ บ้รหิำรของบรษิทัฯ 

9.3  ค าตอบ ทนกรรมการ  ะผู้บริหาร  

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจนและโปร่ง ส สอดคล้องกบับทบำทหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบ นกำรก ำกบักำร
ท ำงำนของบรษิทัฯ และผำ่นกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ส งสดุต่อบรษิทัฯ ส ำหรบัค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผ บ้รหิำร นปี 2554-2556 มรีำยละเอยีดดงัน้ี 
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9.3.1 ค าตอบ ทนกรรมการ  

บรษิทัฯ ไม่มนีโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรที่มสี่วนร่วม นกำรบรหิำร (กรรมกำรที่เป นผ ้บรหิำรหรอืพนักงำนของ
บรษิทัฯ) แต่จะจ่ำย หแ้ก่กรรมกำรที่ไม่มสี่วนร่วม นกำรบริหำรเท่ำนัน้ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั   ครัง้ที่ 6/2556 เมื่อวนัที ่
17 มถิุนำยน 2556 ไดพ้จิำรณำอนุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำร นร ปของค่ำตอบแทนประจ ำรำยเดอืนและเบีย้ประชุม ดงัต่อไปน้ี  

ต า หน ง 
ค าตอบ ทนประจ ารา 

 ด อน (บาท) 
 บ   ประชุม (บาท/ครั  ง) 

ประธำนกรรมกำร 45,000 - 
กรรมกำร 35,000 - 

ตำรำงแสดงคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษิทัฯ  นปี 2554-2556 

ช  อ-สก ุ ต า หน ง 
ค าตอบ ทน  ะ บ   ประชุม (บาท) 

ป  2554 ป  2555 ป   2556 
1. นำยตนั  ำสกรนท ี ประธำนกรรมกำร - - - 
2. นำงองิ  ำสกรนท ี กรรมกำร - - - 
3. นำงสำวอำรยำ พำนิชำยนุนท์ กรรมกำร - - - 
4. นำงสำวส ุำ รณ์ เจร ิโส ำ กรรมกำร - - - 
5. นำยโช เอวีย่ จิน้ กรรมกำร - - - 
6. นำยปรชีำ  อจั รำนนท์ กรรมกำร - - - 
7. นำยวโิรจน์ ส ุำส รย ์ กรรมกำร - - - 
8. นำยธนพนัธุ ์คงนนัทะ กรรมกำร - - - 
9. พล.อ.ต. ณฐัวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์ กรรมกำร - - - 
10. นำยประสำน  ลิม้พพิ ันกุล กรรมกำร - - - 
11. นำยอสิสระชยั  เดชำฤทธิ ์ กรรมกำร - - - 
รวม  - - - 

หมำยเหตุ:  

1. กรรมกำรรำยที ่4-5 ไดล้ำออกจำกกำรเป นกรรมกำรบรษิทัโดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 1/2556 วนัที ่30 มกรำคม 2556 ไดม้ี
มตริบัทรำบกำรลำออก 

2. ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่30 มกรำคม 2556 ไดม้มีตอินุมตักิำรแต่งตัง้กรรมกำรล ำดบัที ่6-8 และ 9-11  ห้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัฯ โดยที่ประชุมวสิำม ัผ ้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 12 กุม ำพนัธ์ 2556 ได้มมีติอนุมตัิกำรแต่งตัง้
กรรมกำร หมด่งักล่ำว 

3. กรรมกำรรำยที ่9-11 ซึง่เป นกรรมกำรตรวจสอบจะไมไ่ดร้บัค่ำตอบแทน นส่วนนี้เนื่องจำกไดร้บัค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบตำมหวัขอ้ 
9.3.2 

9.3.2 ค าตอบ ทนกรรมการตรวจสอบ  

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที ่30 มกรำคม 2556 และ ครัง้ที่6/2556 เมื่อวนัที่ 17 มถิุนำยน 2556 ไดพ้จิำรณำ
อนุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ นร ปของค่ำตอบแทนประจ ำรำยเดอืนและเบีย้ประชุม ดงัต่อไปน้ี  
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ต า หน ง 
ค าตอบ ทนประจ ารา 

 ด อน (บาท) 
 บ   ประชุม (บาท/ครั  ง) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 45,000 - 
กรรมกำรตรวจสอบ 35,000 - 

ตำรำงแสดงคำ่ตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ  นปี 2554-2556 

ช  อ-สก ุ ต า หน ง 
ค าตอบ ทน  ะ บ   ประชุม (บาท) 

ป  2554 ป  2555 ป  2556 
1. พล.อ.ต. ณฐัวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์ ประธำนกรรมกำร - - 450,000 
2. นำยประสำน  ลิม้พพิ ันกุล กรรมกำร - - 350,000 
3. นำยอสิสระชยั  เดชำฤทธิ ์ กรรมกำร - - 350,000 
รวม  - - 1,150,000 

9.3.4 ค าตอบ ทนกรรมการบริหาร 

ไมม่กีำรจำ่ยคำ่ตอบแทน หแ้ก่กรรมกำรบรหิำรเน่ืองจำกกรรมกำรบรหิำรทุกท่ำนเป นผ บ้รหิำรของบรษิทัฯ  

9.3.4 ค าตอบ ทนกรรมการบริหารความ ส   ง 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนส ำหรบักรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งที่มสี่วนร่วม นกำรบรหิำร (กรรมกำรที่เป นผ บ้รหิำรหรอื
พนักงำนของบรษิทัฯ) แต่จะจ่ำย หแ้ก่กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งที่ไม่มสี่วนร่วม นกำรบรหิำรเท่ำนัน้ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัครัง้ที่ 6/2556 เมื่อวนัที่ 17 มถิุนำยน 2556 ไดพ้จิำรณำอนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย นร ปของค่ำตอบแทนประจ ำรำย
เดอืนและเบีย้ประชุม ดงัต่อไปน้ี 

ต า หน ง 
ค าตอบ ทนประจ ารา 

 ด อน (บาท) 
 บ   ประชุม (บาท/ครั  ง) 

ประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอื่นๆ - 15,000 
กรรมกำรชุดยอ่ยอื่นๆ - 15,000 

ตำรำงแสดงคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ  นปี 2554-2556 

ช  อ-สก ุ ต า หน ง 
ค าตอบ ทน  ะ บ   ประชุม (บาท) 

ป  2554 ป  2555 ป  2556 
1. นำงองิ  ำสกรนท ี ประธำนกรรมกำร - - - 
2. พล.อ.ต. ณฐัวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์ กรรมกำร - - 30,000 
3. นำยวโิรจน์ ส ุำส รย ์ กรรมกำร - - - 
4. นำยธนพนัธุ ์คงนนัทะ กรรมกำร - - - 

หมำยเหตุ:  

 นปี 2556 มกีำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้หมด 4 ครัง้ ทัง้นี้กำรจ่ำยค่ำตอบแทน นตำรำงขำ้งตน้เป นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ
กำรประชุม 2 ครัง้ ซึง่มขี ึน้ ำยหลงักำรอนุมตัคิ่ำตอบแทนโดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่6/2556 เมือ่วนัที ่17 มถุินำยน 2556  
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9.3.3 ค าตอบ ทนผู้บริหาร 

 นปี 2554 - 2556 บรษิทัฯ มกีำรจำ่ยคำ่ตอบแทนเป นเงนิเดอืน โบนสั และคำ่ตอบแทนอื่นๆ  หแ้ก่ผ บ้รหิำรบรษิทัฯ ดงัน้ี 

ตำรำงแสดงคำ่ตอบแทนผ บ้รหิำรของบรษิทัฯ  นปี 2554-2556 

ประ ภท 
ป  2554 ป  2555 ป  2556 

จ านวน  
(รา ) 

ค าตอบ ทน
(บาท) 

จ านวน 
(รา ) 

ค าตอบ ทน 
(บาท) 

จ านวน 
(รา ) 

ค าตอบ ทน 
(บาท) 

เงนิเดอืน 6 7,852,836 6 7,968,803 5 20,988,000 
เงนิโบนสั 6 1,087,356 5 1,621,540 5 2,247,000 
รวม  8,940,192  9,590,343  23,235,000 

หมำยเหตุ:  

 นปี 2554-2555 ผ บ้รหิำร 2 ท่ำนคอืคณุตนัและคุณองิ  ำสกรนท ีไมข่อรบัคำ่ตอบแทนผ บ้รหิำร คำ่ตอบแทนทีแ่สดงไวเ้ป นตวัเลข
คำ่ตอบแทนส ำหรบัผ บ้รหิำร 4 ท่ำน 

 นปี 2555 ผ บ้รหิำรระดบัรองผ อ้ ำนวยกำร (ธุรกจิอำหำร) ไดล้ำออกไป นเดอืนมกรำคม 2555 โดยไดม้กีำรจำ่ยเงนิเดอืนเดอืน
มกรำคม 2555  หผ้ บ้รหิำรท่ำนนัน้เพยีงอยำ่งเดยีว ไมม่กีำรจ่ำยโบนัส   

 นปี 2556 มกีำรจ่ำยเงนิเดอืนผ บ้รหิำร หแ้ก่คณุตนัและคณุองิ  ำสกรนท ีเงนิเดอืนทีแ่สดงไวจ้งึเป นตวัเลขเงนิเดอืนส ำหรบัผ บ้รหิำร 
5 ท่ำน และมจี ำนวนเพิม่จำกปี 2555 ประมำณ 13 ลำ้นบำท ทัง้น้ีคุณตนัและคณุองิ  ำสกรนท ีไมข่อรบัเงนิโบนสั เงนิโบนสัที่แสดง
ไวจ้งึเป นตวัเลขเงนิโบนสัส ำหรบัผ บ้รหิำร 3 ท่ำน 

9.3.3 ค าตอบ ทนอ  นๆ  

ไมม่ ี

9.4 การก ากบัด ู กิจการ  

บริษทัฯ ตระหนักถึงควำมส ำค ัของกำรก ำกบัด แลกิจกำรที่ดี ตำมหลกักำรที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้น้ี  ห้กรรมกำร 
ผ บ้รหิำรและพนักงำนทุกคนปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัด แลกิจกำรที่ด ีเพื่อควำมโปร่ง สและเพิม่ประสทิธ ิำพ นกำรบรหิำรจดักำร 
และเพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถ นกำรปฏบิตังิำน ตลอดจนเพิม่ม ลค่ำแก่ผ ถ้อืหุน้ นระยะยำว  โดยแนวทำงปฏบิตัสิำมำรถแบ่งออกเป น 
5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนักถึงควำมส ำค ัและสิทธิของผ ้ถือหุ้น โดยมีควำมตัง้ จที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผ ้ถือหุ้นได้ ช้สิทธิของตนเอง 
นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบิตั ินเรื่องต่ำงๆ ที่ส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวก นกำร ช้สทิธขิองผ ถ้อื
หุน้ รำยละเอยีดดงัน้ี 

(1) บรษิทัฯ  หข้อ้ม ล วนั เวลำ สถำนที ่และวำระกำรประชุม ตลอดจนขอ้ม ลทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีต่้องตดัสนิ จ นทีป่ระชุม
แก่ผ ถ้อืหุน้เป นกำรล่วงหน้ำอยำ่งเพยีงพอและทนัเวลำ และควรแจง้ หผ้ ถ้อืหุน้ทรำบกฎเกณฑต์่ำงๆ ที ่ช ้นกำรประชุม 
ขัน้ตอนกำรลงมต ิรวมถงึกำรแพร่ขอ้ม ลดงักล่ำว น Website ของบรษิทัฯ เป นกำรล่วงหน้ำก่อนทีจ่ะจดัสง่เอกสำร เพื่อเปิด
โอกำส หผ้ ถ้อืหุน้ไดม้เีวลำศกึษำขอ้ม ลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอยำ่งน้อยเพยีงพอก่อนไดร้บัขอ้ม ล นร ปแบบเอกสำรจำก
บรษิทัฯ 
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(2) บรษิทัฯ จะไมก่ระท ำกำร ดๆ ทีเ่ป นกำรจ ำกดัโอกำสของผ ถ้อืหุน้ นกำรศกึษำสำรสนเทศของบรษิทัฯ 

(3) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะอ ำนวยควำมสะดวก หผ้ ถ้อืหุน้ได ้ชส้ทิธ ินกำรเขำ้รว่มประชุมและออกเสยีงอยำ่งเต มที ่  

(4) ประธำนที่ประชุมไดจ้ดัสรรเวลำ หเ้หมำะสมและส่งเสรมิ หผ้ ถ้อืหุน้มโีอกำส นกำรแสดงควำมเห นและตัง้ค ำถำมต่อที่ประชุม
 นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้รวมทัง้เปิดโอกำส หผ้ ถ้อืหุน้สง่ค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 

(5) กรรมกำรทุกคนเขำ้ร่วมประชุมผ ถ้อืหุน้ และผ ถ้อืหุน้สำมำรถซกัถำมประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ  นเรื่องที่เกี่ยวขอ้ง
ได ้

หมวดที ่2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัฯ มนีโยบำย นกำรปฏบิตัติ่อผ ถ้อืหุน้ หเ้ท่ำเทยีมกนั รำยละเอยีดดงัน้ี 

(1) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มนีโยบำยอ ำนวยควำมสะดวก หผ้ ้ถอืหุ้นส่วนน้อย นกำรเสนอเพิม่วำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชุมผ ถ้อืหุน้ 

(2) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดเกณฑท์ีช่ดัเจนเพื่อพจิำรณำจะเพิม่วำระทีผ่ ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอหรอืไม ่

(3) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะไม่เพิม่วำระกำรประชุมที่ไม่ไดแ้จง้เป นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป น โดยเ พำะวำระส ำค ัที่ผ ถ้อืหุ้น
ตอ้ง ชเ้วลำ นกำรศกึษำขอ้ม ลก่อนกำรตดัสนิ จ 

(4) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดวธิกีำร หผ้ ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได ้

(5) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ สนบัสนุน หผ้ ถ้อืหุน้ ช้หนังสอืมอบ ันทะร ปแบบที่ผ ถ้อืหุน้สำมำรถก ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนนเสยีง
ไดแ้ละควรเสนอชื่อกรรมกำรอสิระอยำ่งน้อย 1 คนเป นทำงเลอืก นกำรมอบ นัทะของผ ถ้อืหุน้ 

(6) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ สนบัสนุน หม้กีำร ชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง นวำระทีส่ ำค ั เพื่อควำมโปรง่ ส นกำรตรวจสอบ 

(7) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะเปิดโอกำส หผ้ ถ้อืหุน้ได ้ชส้ทิธแิต่งตัง้กรรมกำรเป นรำยคน 

(8) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้ก ำหนดแนวทำง นกำรเก บรกัษำและป้องกนักำร ช้ข้อม ล ำย นเป นลำยลกัษณ์อกัษร และแจ้ง
แนวทำงดงักล่ำว หทุ้กคน นองคก์รถอืปฏบิตัิ และควรก ำหนด หก้รรมกำรทุกคนและผ บ้รหิำรที่มหีน้ำที่รำยงำนกำรถอืครอง
หลกัทรพัยต์ำมกฎหมำยจดัสง่รำยงำนดงักล่ำว หค้ณะกรรมกำรประจ ำ 

หมวดที ่3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ มนีโยบำย นกำรปฏบิตัติ่อผ ม้สีว่นไดเ้สยีและค ำนึงถงึสทิธขิองผ ม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ ำย นและ ำยนอกของบรษิทัฯ  รวมถงึกำร
คุม้ครองและรกัษำสทิธขิองผ ม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงยุตธิรรมและถ กต้องตำมกฎหมำย รำยละเอยีดดงัซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
มนีโยบำยและแนวทำงด ำเนินกำรที่ชดัเจน นกำรปฏิบตัิต่อผ ้มสี่วนได้เสยี และบริษทัฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมอิ สระ 
พจิำรณำและตรวจสอบขอ้ม ลตำมกระบวนกำรทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดไว ้

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บรษิทัฯ  หค้วำมส ำค ั นกำรเปิดเผยขอ้ม ลของบรษิทัฯ ทัง้ขอ้ม ลทำงกำรเงนิและขอ้ม ลทีม่ ิช่ขอ้ม ลทำงกำรเงนิอย่ำงถ กต้องครบถ้วน 
ตำมกฎระเบยีบกำรเปิดเผยขอ้ม ลของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ รำยละเอยีดดงัน้ี 

(1) บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้ม ลตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยฯ์ แบบแสดงรำยกำรขอ้ม ลประจ ำปี (แบบ 
56-1) และรำยงำนประจ ำปี และจะเปิดเผยขอ้ม ลทัง้ ำษำไทยและ ำษำองักฤษผ่ำน Website ของบรษิทัฯ ดว้ย 
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(2) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะเปิดเผยนโยบำยกำรก ำกบัด แลกิจกำรที่ได้รบัควำมเห นชอบไว้โดยสรุป และผลกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยดงักล่ำวผำ่นรำยงำนประจ ำปี และ Website ของบรษิทัฯ  

(3) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป นผ ร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงนิที่ปรำกฏ น
รำยงำนประจ ำปี 

(4) บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดขอบเขตและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย และจ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและ
จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม นปีที่ผ่ำนมำและควำมเห นจำกกำรท ำหน้ำที่ นแบบแสดงรำยกำรข้อม ล
ประจ ำปี (แบบ 56-1) 

(5) บริษทัฯ จะเปิดเผยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผ ้บริหำรระดบัส งที่สะท้อน ำระหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบ นแบบแสดง
รำยกำรขอ้ม ลประจ ำปี (แบบ 56-1) 

หมวดที ่5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ 

1.1 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มจี ำนวนรวม 9 ท่ำน มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี แบ่งเป นกรรมกำรจำก ่ำยบรหิำร 6 
ท่ำน กรรมกำรที่ไม่ได้มำจำก ำ่ยบรหิำร 3 ท่ำน ซึ่งมกีรรมกำรที่มคีุณสมบตัเิป นอสิระตำมหลกัเกณฑท์ี่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ก ำหนดรวม 3 ท่ำน ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่ก ำหนด ห้บรษิทัจดทะเบียนต้องมกีรรมกำรอิสระ
มำกกวำ่หรอืเท่ำกบั 1  น 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ซึ่งคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ เป นผ ท้รงคุณวุ จิำกหลำกหลำย
อุตสำหกรรม ทัง้ดำ้นธรุกจิ บ ัชแีละกำรเงนิ ซึง่เกีย่วขอ้งและสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรชุดย่อย
อกี 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

1.2 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผ ้อ ำนวยกำรเป นบุคคลเดียวกัน ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดของเขตหน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบเพื่อเป นกำรถ่วงดลุอ ำนำจอยำ่งชดัเจน  

1.3 บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทัฯ เพื่อท ำหน้ำที่ หค้ ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้อง
ทรำบ และปฏิบตัิหน้ำที่ นกำรด แลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทัฯ รวมถึงกำรประสำนงำน ห้มีกำรปฏิบตัิตำมมติ
คณะกรรมกำร 

2. คณะกรรมการชุด  อ  

2.1  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรกระจำยอ ำนำจ นกำรบรหิำรงำนทีม่ปีระสทิธ ิำพและมคีวำมโปร่ง ส นกำรบรหิำรจดักำร โดย
จดั หม้คีณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเป นกำรแบ่งเบำ ำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  นกำรพจิำรณำ นเรื่องต่ำงๆ 
เพื่อ หส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัด แลกจิกำรที่ดี และจดั หม้คีณะกรรมกำรบรหิำรเพื่อช่วย นกำรพจิำรณำและกลัน่กรอง
งำนเ พำะเรื่องเพื่อประกอบกำรตดัสนิ จของกรรมกำรผ อ้ ำนวยกำรหรอืเพื่อเสนอ 

2.2  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป นกรรมกำรอสิระเพื่อควำมโปรง่ สและเป นอสิระ นกำรปฏบิตัหิน้ำที่ 

3. บทบาท หน้าท    ะความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

3.1  ก ำหนดวสิยัทศัน์  ำรกจิ กลยุทธ ์ เป้ำหมำย แผนธุรกจิและงบประมำณของบรษิทัฯ เป นประจ ำทุกปี รวมทัง้จดั หม้กีำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป นประจ ำเพื่อก ำกบัด แล ห ้ำ่ยจดักำรด ำเนินธุรกจิเป นไปตำมแผนธุรกิจที่ก ำหนดอย่ำงมี
ประสทิธ ิำพและประสทิธผิล  

3.2  ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัด แลกจิกำร และบทบ ั ตัเิกี่ยวกบัจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธุรกจิ จรยิธรรมของกรรมกำร 
ผ บ้รหิำรและพนกังำน  หเ้ป นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อเป นแนวทำงปฏบิตั ิำย นองคก์ร 
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3.3  ก ำหนดนโยบำยกำรท ำรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่ำงชดัเจน เพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผ ถ้ือ
หุน้โดยรวมเป นส ำค ั ซึง่คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบของ    บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้ม ล หถ้ กตอ้งครบถว้น 

3.4  ก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงนิ หม้รีะบบควบคมุทีม่ปีระสทิธ ิำพ และปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบและนโยบำย 

3.5 ก ำหนดนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง หค้รอบคลุมทัง้องคก์ร และมกีำรรำยงำน ห ้ำ่ยบรหิำรรบัทรำบเป นประจ ำ 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

4.1  บรษิทัฯ มกีำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ อยำ่งสม ่ำเสมอส ำหรบัรอบระยะเวลำ 1 ปี อย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และจะ
มกีำรประชุมพเิศษเพิม่เติมตำมควำมจ ำเป น ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทุกท่ำน ห้ควำมส ำค ั โดยจะเขำ้ร่วมประชุมทุก
ครัง้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสอืเช ิประชุมที่ก ำหนดวำระชดัเจนล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมอย่ำงน้อย  7 วนั เพื่อ หก้รรมกำรมี
เวลำ นกำรพจิำรณำศกึษำวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม  

4.2   นกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถแสดงควำมคดิเห นไดอ้ย่ำงเปิดเผยและเป นอิสระ มกีำร
บนัทกึรำยงำนกำรประชุมเป นลำยลกัษณ์อกัษรและจดัเก บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
เพื่อ หก้รรมกำรและผ ท้ี่เกี่ยวขอ้งตรวจสอบได้ นอกจำกน้ี ผ บ้รหิำรระดบัส งยงัเขำ้ร่วมประชุมเพื่อ หร้ำยละเอยีดเพิม่เติม
เพื่อ ชก้ำรประกอบกำรพจิำรณำวำระต่ำงๆ อกีดว้ย 

4.3 ประธำนกรรมกำร เป นผ พ้จิำรณำเลอืกเรื่องเขำ้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำร และกรรมกำรทุกท่ำนมคีวำมเป นอสิระที่จะ
เสนอเรื่องเขำ้ส ว่ำระกำรประชุม 

4.4 ผ บ้รหิำรระดบัส งเขำ้รว่มประชุม 

ทัง้น้ี   รำยละเอียดจ ำนวนครัง้ของกำรประชุม  และจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนได้เข้ำร่วมประชุมตัง้แต่ปี 2554-2555 และ      
ม.ค.-ม.ิย. 2556 ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ สรปุไดด้งัน้ี  

รำยละเอยีดกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ปี 2554-2556 

 ป  2554 ป  2555 ป  2556 

รา นามคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ 

บริษทัฯ 
คณะกรรมการ 

บริษทัฯ 
คณะกรรมการ 

บริษทัฯ 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

1.  นำยตนั  ำสกรนท ี 7/7 6/6 9/9 - 
2.  นำงองิ  ำสกรนท ี 7/7 6/6 9/9 - 
3.  นำยปรชีำ อจั รำนนท์ - - 8/8 - 
4.  นำยวโิรจน์ ส ุำส รย ์ - - 8/8 - 
5.  นำยธนพนัธุ ์คงนนัทะ - - 7/8 - 
6.    น.ส. อำรยำ พำนิชำยุนนท์ 7/7 6/6 8/9 - 
7.  พล.อ.ต. ณฐัวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์ - - 8/8 9/9 
8.  นำยประสำน ลิม้พพิ ันกุล - - 8/8 9/9 
9.  นำยอสิสระชยั เดชำฤทธิ ์ - - 8/8 9/9 
10.  น.ส. ส ุำ รณ์ เจร ิโส ำ 7/7 6/6 - - 
11.  นำยโช เอวีย่ จิน้ 6/7 6/6 - - 
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หมำยเหตุ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่30 มกรำคม 2556 ไดม้มีตอินุมตักิำรแต่งตัง้กรรมกำรล ำดบัที ่3-5 และ 7-9 
 ห้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทฯ ซึ่งกรรมกำรที่ไดร้บัแต่งตัง้ หม่ดงักล่ำวไดเ้ริม่เขำ้ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทเป นครัง้แรก นกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2556  

5. การประ มินตน องของคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มนีโยบำยที่จะจดั ห้มกีำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรโดยรวม รวมทัง้กำรประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนดว้ยตนเอง โดยไดเ้ริม่ท ำกำรประเมนิ นปี 2556 

6. ค าตอบ ทน 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะเป นผ ้ประเมินผลงำนของกรรมกำรผ ้อ ำนวยกำรเป นประจ ำทุกปีเพื่อน ำไป ช้ นกำรพิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผ อ้ ำนวยกำรส ำหรบัค่ำตอบแทนของผ ้บรหิำรระดบัส งนัน้ จะ ช้หลกัเกณฑ์และนโยบำยที่คณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ก ำหนด ำย ต้กรอบที่ได้รบัอนุมตัิจำกผ ถ้ือหุน้ ซึ่งเป นผลตอบแทนที่จ ง จ นระยะยำวที่สอดคล้องกบัผลประกอบกำรของ
บรษิทัฯ และผลงำนของผ บ้รหิำรแต่ละท่ำน โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ส งสดุของบรษิทัฯ 

7. การ ฒันากรรมการ  ะผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ สง่เสรมิ หก้รรมกำรและผ บ้รหิำรร่วมสมัมนำและ ึกอบรมเพื่อพ ันำควำมร  ้นทุกๆ ดำ้นเพื่อเพิม่ศกัย ำพ น
ดำ้นกำรก ำกบัด และกจิกำรอย่ำงต่อเน่ือง  

9.5 การด ู  ร  องการใช้ข้อม ูภา ใน  

เพื่อ หบ้รษิทัฯ มรีะบบกำรก ำกบัด แลกจิกำรที่ด ี(Good Governance) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้พจิำรณำและอนุมัตกิำรก ำหนด
นโยบำยกำรก ำกบัด แลเรื่องกำร ชข้อ้ม ล ำย นของบรษิทัฯ รำยละเอยีดดงัน้ี 

1. กรรมกำร ผ บ้รหิำร พนกังำน และล กจำ้งของบรษิทัฯ จะตอ้งรกัษำควำมลบัและ/หรอืขอ้ม ล ำย นของบรษิทัฯ 

2. กรรมกำร ผ บ้รหิำร พนักงำน และล กจ้ำงของบรษิทัฯ จะต้องไม่น ำควำมลบัและ /หรอืข้อม ล ำย นของบรษิทัฯ ไปเปิดเผยหรอื
แสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมและไม่ว่ำจะได้รบัผลตอบแทน
หรอืไมก่ ตำม 

3. กรรมกำร ผ ้บริหำร พนักงำน และล กจ้ำงของบรษิทัฯ จะต้องไม่ท ำกำรซื้อขำยโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ โดย ช้
ควำมลบั และ/หรอืขอ้ม ล ำย นบรษิทัฯ และ/หรอืเขำ้ท ำนิตกิรรมอื่น ดโดย ชค้วำมลบั และ/หรอืขอ้ม ล ำย นของบรษิทัฯ อนัอำจ
ก่อ หเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทัฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม ขอ้ก ำหนดน้ี หร้วมควำมถงึ ค ่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ
 ำวะของกรรมกำร ผ บ้รหิำร พนักงำน และล กจ้ำงของบรษิทัฯดว้ยผ  ้ดที่ ่ำ ืนระเบียบข้อบงัคบัดงักล่ำวจะถือว่ำไดก้ระท ำผดิ
อยำ่งรำ้ยแรง 

4. บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำง นกำรเก บรกัษำและป้องกนักำร ช้ขอ้ม ล ำย นโดยมชิอบ (Insider Trading) โดยหำ้มม ิหก้รรมกำร 
ผ บ้รหิำร พนกังำนระดบัตัง้แต่ผ อ้ ำนวยกำร ำ่ยขึน้ไป และบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้ม ล ำย น ท ำกำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั
ฯ  ำย น 1 เดอืนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิรำยไตรมำส และงบกำรเงนิประจ ำปี และเป นเวลำ  48 ชัว่โมง ำยหลงัข้อม ล
สำรสนเทศส ำค ัถ กเปิดเผย 

5. กรรมกำร ผ บ้รหิำร และพนกังำนระดบัตัง้แต่ผ อ้ ำนวยกำร ำ่ยขึน้ไป จะตอ้งรำยงำนรำยกำรซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  ห้
บรษิทัฯ ทรำบทุกครัง้ 
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นโ บา   ะวิ  การด ู ผู้บริหารในการน าข้อม ูภา ในบริษทั ปใช้ 

บรษิทัฯ มนีโยบำยป้องกนักำรน ำขอ้ม ล ำย นของบรษิทัไป ช ้ โดยเ พำะขอ้ม ลทีเ่กีย่วกบัฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ก่อนที่จะ
เผยแพรต่่อสำธำรณชน โดยกำรจ ำกดัจ ำนวนบุคคลทีจ่ะทรำบขอ้ม ล นวงจ ำกดั และจดั หม้กีำร หค้วำมร แ้ก่ผ บ้รหิำร เพื่อรบัทรำบ
 ำระหน้ำที ่ ทีผ่ บ้รหิำรตอ้งรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องตน ของค ่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิต ิำวะซึง่ถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
รวมทัง้บทก ำหนดโทษตำมพระรำชบ ั ตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ที่มกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ (“ .ร.บ.
ห กัทร ั  ”) และบรษิทัฯ ไดก้ ำหนด หผ้ บ้รหิำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยต์่อคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์ ตำมมำตรำ 59 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดหำ้มผ บ้รหิำรทีไ่ดร้บัทรำบขอ้ม ล ำย น
กระท ำกำร ดๆ ซึง่เป นกำรขดัต่อมำตรำ 241 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์

9.6 บคุ ากร  

บรษิทัฯ ถอืวำ่พนกังำนของบรษิทัฯ เป นทรพัยำกรทีม่คีำ่อย่ำงยิง่ จงึ หค้วำมส ำค ัต่อกำรบรหิำรและกำรพ ันำบุคลำกร เพื่อ ห้
คงไวซ้ึง่บุคลำกรทีม่คีวำมร ค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ อนัจะเป นพืน้ฐำนของศกัย ำพกำรแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

ก.   จ านวน นักงานทั  งหมด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2554 - 2556 บรษิทัฯ มพีนักงำนทัง้สิน้จ ำนวน 354 คน 381 คน  และ 211 คน ตำมล ำดบั โดยเป นพนักงำน
ประจ ำทัง้หมด 

ตำรำงแสดงรำยละเอยีดจ ำนวนพนักงำน นแต่ละสำยงำนตัง้แต่ปี 2554 – 30 มถิุนำยน 2556  

 ผนก/  า  
จ านวน นักงาน 

31  .ค. 54 31  .ค. 55 31  .ค. 56 
1. ส ำนกักรรมกำร 13 12 14 
2. บ ัชกีำรเงนิ 7 8 12 
3. ธรุกจิเครื่องดื่ม 18 17 19 
4. โรงงำน 38 86 125 
5. ออกแบบ 4 5 6 
6. สื่อสำรกำรตลำด 2 3 3 
7. กำรตลำดออนไลน์ 5 5 5 
8. ทรพัยำกรบุคคล 5 10 8 
9. พ ันำธุรกจิ 5 8 3 
10. จดัซือ้ 2 2 13 
11. กฎหมำย 2 1 2 
12.  ำ่ยตรวจสอบ ำย น - - 1 
13. ธรุกจิอำหำร 253 224 - 

รวมทั  งหมด 354 381 211 

ข.  การ ป    น ป งจ านวน นักงานอ  างม นั ส าค ัในช วง 3 ป ท  ผ านมา 

จ ำนวนพนักงำน ณ 31 ธนัวำคม 2556 ลดลง 170 คนจำก ณ สิ้นปี 2555 เน่ืองจำกบริษทัฯ ได้มีกำรขำยธุรกิจอำหำร น           
เดอืนมกรำคม 2556 พนกังำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิอำหำรไดล้ำออกไปเพื่อเป นพนักงำนของบรษิทัที่ซื้อธุรกจิอำหำรจำกบรษิทัฯ และ
 นระหวำ่งปี 2556 ไดม้กีำรรบัพนกังำนเพิม่ขึน้ นบำงสำยงำน เช่น โรงงำนและจดัซือ้เพื่อรองรบักำรขยำยสำยกำรผลติเพิม่เตมิ 



                                                                                                                 บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                            
 

ส่วนที ่2 หน้ำ 54 

ค.  ข้อ ิ าทด้าน รงงานท  ส าค ัในช วง 3 ป ท  ผ านมา 

     -ไมม่-ี 

ง.  ผ ตอบ ทน นักงาน  

บรษิทัฯ  มกีำรจ่ำยผลตอบแทน ห้แก่พนักงำน นลกัษณะต่ำงๆ ได้แก่  เงนิเดอืน เงนิโบนัส เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เบี้ย
ประกนักลุ่ม คำ่ล่วงเวลำ และคำ่ตอบแทนอื่น โดยผลตอบแทนพนกังำน (ไมร่วมเจำ้หน้ำทีร่ะดบัผ บ้รหิำร) ปี 2554-2556 มดีงัน้ี 

ค าตอบ ทน (บาท) ป  2554 ป  2555 ป  2556 
เงนิเดอืน 46,496,058 84,282,118 67,092,573 
เงนิโบนสั 4,320,736 11,014,608 15,214,014 
คำ่ตอบแทนอื่นๆ* 14,243,017 55,004,002 46,159,702 
รวม 65,059,811 150,300,728 128,466,289 

* ค่ำตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก ่กองทนุส ำรองเลีย้งชพี เงนิประกนัสงัคม ค่ำยำนพำหนะ ค่ำโทรศพัท์ คำ่จำ้งแรงงำน คำ่ล่วงเวลำ สวสัดกิำรพนกังำน และคำ่ ชจ้ำ่ย
ทีเ่กดิจำกกำรจำ่ยโดย ชหุ้น้เป นเกณฑก์บัพนกังำน เป นตน้ 

 นปี 2555 เงนิเดอืนมจี ำนวนเพิม่ขึน้เน่ืองจำกกำรรบัพนักงำนเพิม่ นสำยงำนโรงงำนเพื่อรองรบักำรขยำยสำยกำรผลติและลดลง นปี 
2556 เน่ืองจำกมกีำรขำยธรุกจิอำหำรออกไป ส ำหรบัคำ่ตอบแทนอื่นๆ  นปี 2555 คำ่ตอบแทนอื่นๆเพิม่ขึน้ 41 ลำ้นบำท สำเหตุหลกั
มำจำกกำรบนัทกึคำ่ ชจ้ำ่ยทีเ่กดิจำกกำรจำ่ยโดย ชหุ้น้เป นเกณฑก์บัพนกังำนจ ำนวนประมำณ 20 ลำ้นบำท และกำรเพิม่ขึน้ของ
คำ่จำ้งแรงงำน คำ่ล่วงเวลำ สวสัดกิำรพนักงำน อนัเน่ืองจำกกำรด ำเนินงำนเต มปีเป นปีแรก ส ำหรบั นปี 2556 มกีำรบนัทกึคำ่ ชจ้่ำย
ทีเ่กดิจำกกำรจำ่ยโดย ช้หุน้เป นเกณฑก์บัพนกังำน 10 ลำ้นบำท 

จ.  นโ บา ในการ ฒันาบคุ ากรของบริษทัฯ  

บรษิทัฯ มนีโยบำยที่จะพ ันำพนักงำนเพื่อเพิม่ศกัย ำพ นกำรปฏบิตังิำนของพนักงำนซึ่งจะส่งผลต่อศกัย ำพ นกำรแข่งขนัและ
ผลกัดนั หอ้งคก์รบรรลุส เ่ป้ำหมำยไดอ้ยำ่งยัง่ยนื ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึสง่เสรมิ หพ้นักงำนมโีอกำสเพิม่ทกัษะ นกำรปฏบิตังิำน แสวงหำ
ควำมร  ้หม่ๆ  รวมถงึกำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม รำยละเอยีดดงัน้ี 

 กำรพ ันำอำชีพของพนักงำน ได้ก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ นสำยอำชีพเพื่อ ห้พนักงำนรบัร ้ว่ำตนเองสำมำรถเลื่อน
ต ำแหน่ง หรอืสำมำรถโอนยำ้ยหรอืสบัเปลีย่นหมนุเวยีนงำนไปยงัหน่วยงำนอื่นๆ บนพืน้ฐำนของควำมร ค้วำมสำมำรถและควำม
เหมำะสม รวมทัง้ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรเลื่อนต ำแหน่ง/ปรบัระดบัต ำแหน่งไวอ้ยำ่งชดัเจน 

 กำร ึกอบรมและพ ันำพนักงำน จะมุ่งเน้นกำร ึกอบรม ำย นตำมแผนกำร ึกอบรมที่ครอบคลุมทัง้ด้ำนกำรพ ันำควำมร ้
ควำมสำมำรถ กำรพ ันำทศันคต ิและกำรพ ันำทกัษะกำรปฏบิตังิำน ซึง่ ชท้ัง้กำร ึกอบรม ำย นและ ำยนอก โดย หโ้อกำส
อยำ่งทัว่ถงึและสม ่ำเสมอ และเหมำะสมกบัพนกังำนแต่ละต ำแหน่งเพื่อพ ันำควำมร แ้ละศกัย ำพ นกำรท ำงำนของพนกังำน 
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10.  การควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ ให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรจดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีซึ่งเป็นไปตำมหลกักำรของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ี
กล่ำวคอื กำรปฏบิตังิำนในหน้ำที่ต่ำงๆ ดว้ยควำมโปร่งใส ยุตธิรรม เชื่อถอืได ้และมกีำรถ่วงดุลอ ำนำจ ซึ่งสำมำรถตรวจสอบไดอ้นั
น ำไปสูป่ระโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ พนกังำนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝำ่ย 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 4/2556  เมื่อวนัที ่ 17 มถิุนำยน 2556  และในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2556  เมื่อวนัที ่ 17 มถิุนำยน 2556  โดยมคีณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมครบทัง้ 3 ท่ำน คณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำและรว่มกนัประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ โดยสอบถำมขอ้มลูจำกฝำ่ยบรหิำร
ของบรษิทัฯ และตอบแบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ ในดำ้นต่ำงๆ 5 สว่น ไดแ้ก่ องคก์รและ       
สภำวะแวดลอ้ม กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคมุกำรปฏบิตังิำนของฝำ่ยบรหิำร ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มลู และระบบ
กำรตดิตำม  

คณะกรรมกำรบริษทัฯ มคีวำมเห็นว่ำบรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในที่เพยีงพอและเหมำะกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 
นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรไดส้ง่เสรมิและสนบัสนุนใหฝ้ำ่ยบรหิำรด ำเนินกำรพฒันำคุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ือง
เพื่อเสรมิสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) ส ำหรบัผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุม
ภำยในของบรษิทัฯ ทีผ่ำ่นกำรพจิำรณำจำกฝำ่ยบรหิำรแลว้ รำยละเอยีดดงัน้ี 

1. องคก์รและสภาวะแวดล้อม 

บรษิทัฯ มโีครงสรำ้งองคก์รและสภำพแวดลอ้มทีด่แีละสง่เสรมิระบบควบคมุภำยในใหส้ำมำรถด ำเนินไปไดต้ำมที่บรษิทัฯ วำงนโยบำย
ไว ้  ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธรุกจิทีช่ดัเจนและสำมำรถวดัผลได ้ โดยมกีำรก ำหนดดชันีชี้วดักำร
ปฏบิตังิำนของพนกังำนและเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธรุกจิทีเ่ป็นธรรมกบัพนักงำนทุกฝำ่ย  นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมโีครงสรำ้งองคก์รที่
ชดัเจนทีช่่วยใหฝ้ำ่ยบรหิำรสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

2. การบริหารความเส่ียง 

ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยบรษิทัฯ มกีำรประเมนิปจัจยัทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ทัง้จำกภำยนอกและภำยในบรษิทัฯ เช่น ควำมเสีย่งจำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ควำมเสีย่งจำกกำรขำด
แคลนวตัถุดบิและควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดบิหลกั  ควำมเสีย่งจำกภำวะกำรแขง่ขนัที่คอ่นขำ้งรุนแรง ควำมเสีย่งจำกกำรพฒันำ
ผลติภณัฑใ์หม ่  ควำมเสีย่งเกีย่วกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืและกำรเขำ้ถงึแหล่งเงนิทุน ควำมเสีย่งจำกกำรเพิม่ขึ้นของ
อตัรำดอกเบีย้ เป็นต้น ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้จดัใหม้กีำรประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อวเิครำะหแ์ละ
ก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อหลกีเลีย่งหรอืลดควำมเสีย่งทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยหรอืเสื่อมเสยีชื่อเสยีงของบรษิทัฯ และรำยงำน
ตรงต่อคณะกรรมกำรบรษิทั นอกจำกน้ี ไดม้กีำรมอบหมำยพนักงำนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน ำไปปฏบิตัแิละจดัใหม้กีำรตดิตำมและ
ประเมนิผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอ 

3. การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

บรษิทัฯ มกีำรควบคมุกำรปฏบิตังิำนของฝำ่ยบรหิำรไดใ้นระดบัที่ด ี โดยมกีำรก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมตัริำยกำรไวอ้ยำ่ง
ชดัเจนและเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มกีำรแบ่งแยกหน้ำทีใ่นกำรปฏบิตังิำนและอ ำนำจกำรอนุมตัิของฝำ่ยบรหิำรในแต่ละระดบัไวอ้ยำ่ง
ชดัเจนมโีครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนทีร่ะบุหน้ำที ่ ควำมรบัผดิชอบ และกำรรำยงำนของทุกหน่วยงำน นอกจำกน้ี ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มี
กำรท ำธุรกรรมกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ฝำ่ยบรหิำรจะน ำเรื่องแจง้ หรอืน ำเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพจิำรณำควำมสมเหตุสมผล และขออนุมตัคิณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต่อไป โดยจะปฏบิตัติำมขัน้ตอนและ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งถูกตอ้ง  
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู 

บรษิทัฯ มรีะบบกำรจดัเกบ็ขอ้มลูและสำรสนเทศทีส่ำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อธรุกจิของบรษิทัฯ ไดอ้ยำ่งเพยีงพอ และมกีำรจดัท ำ
รำยงำนทีม่สีำระส ำคญัและขอ้มลูประกอบกำรตดัสนิใจทีค่รบถ้วนใหค้ณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรพจิำรณำก่อนเขำ้ประชุมทุกครัง้ และมี
กำรจดัเกบ็เอกสำรอยำ่งเป็นหมวดหมู ่ โดยเอกสำรทำงบญัชทีีม่คีวำมส ำคญัต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
พจิำรณำ 

5. ระบบการติดตาม 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและอนุมตัแิผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดท้บทวนประเดน็
ต่ำงๆ รว่มกบัฝำ่ยตรวจสอบภำยใน นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัไดเ้ชญิผูส้อบบญัชมีำน ำเสนองบกำรเงนิและประเดน็ต่ำงๆ
ทีเ่กีย่วกบักำรควบคมุภำยใน นอกจำกน้ี บรษิทัฯ มกีำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยก ำหนดนโยบำย ขัน้ตอนกำร
ปฏบิตังิำน และมอบหมำยใหฝ้ำ่ยตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนตำมระบบควบคมุภำยในอยำ่งสม ่ำเสมอ และ
ใหจ้ดัท ำรำยงำนกำรตดิตำมเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำและด ำเนินกำรแกไ้ข
ต่อไป 

สรุปรำยงำนข้อสงัเกตจำกกำรตรวจสอบบญัชีส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 ลงวนัที่ 11 เมษำยน 2556 โดย                
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดใ้หข้อ้สงัเกตในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และบรษิทัฯ ได้
ด ำเนินแกไ้ข ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชไีดท้ ำกำรตดิตำมควำมคบืหน้ำกำรแกไ้ขดงักล่ำวในเดอืนสงิหำคม 2556 รำยละเอยีดดงัน้ี 

หวัข้อ ประเดน็ / ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของฝ่ายบริหาร / ความคืบหน้า 
1. รายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
1.1 กำรตรวจทำนรำยกำรกระทบยอดเงนิฝำกธนำคำรโดยผูท้ี่

เหมำะสม 

ประเดน็ 
รำยกำรกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรไม่ มีหลักฐำน
สนบัสนุนวำ่มกีำรตรวจทำนโดยผูท้ี่เหมำะสม 

ขอ้เสนอแนะ 
บริษัทฯ ควรก ำหนดวิธีกำรเพื่อให้แน่ใจได้ว่ำบัญชีเงิน
ฝำกธนำคำรทุกบญัชีมกีำรจดัท ำรำยกำรกระทบยอดเงนิ
ฝำกธนำคำรตำมระยะเวลำทีเ่หมำะสมและรำยกำรกระทบ
ยอดเงินฝำกธนำคำรแต่ละรำยกำรควรมีกำรตรวจทำน
โดยผู้มีอ ำนำจนอกเหนือจำกผู้จดัท ำและควรมีหลกัฐำน
ลำยเซน็กำรตรวจทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ก ำหนดนโยบำยให้ฝ่ำยบัญชีจดัให้มีกำรสอบทำนกำร
กระทบยอดเงนิฝำกธนำคำรและลงนำมจำกผู้บรหิำรของ
ฝำ่ยบญัชทีุกๆ เดอืนตัง้แต่เดอืนเมษำยน 2556 เป็นต้น
ไป  

ควำมคบืหน้ำ 
ตัง้แต่เดือนมีนำคม 2556 บริษัทฯ ก ำหนดให้ผู้ช่วย
ผู้จดักำร-บญัชีกำรเงนิเป็นผู้จดัท ำกำรกระทบยอดบญัชี
เงินฝำกธนำคำรทุกบญัชีและส่งรำยงำนรำยกำรกระทบ
ยอดที่คงค้ำงให้ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรและผู้ช่วยกรรมกำร
ผูจ้ดักำร-บญัชกีำรเงนิสอบทำนและลงนำมอนุมตั ิ 

จำกกำรติดตำมในเดือนสิงหำคม 2556  ผู้สอบบัญชี
พบวำ่ไดแ้กไ้ขตำมทีแ่นะน ำแล้ว 
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หวัข้อ ประเดน็ / ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของฝ่ายบริหาร / ความคืบหน้า 
1.2 รำยกำรกระทบยอด 

ประเดน็ 
บริษัทฯ มีรำยกำรกระทบยอดเงินรับเข้ำบัญชีโดยไม่
ทรำบสำเหตุจ ำนวนเงนิ 201,104 บำท ที่ยงัไม่ไดร้บักำร
ปรบัปรงุคำ้งนำนมำกกวำ่ 180 วนั 

ขอ้เสนอแนะ 
บริษัทฯ ควรจดัให้มีกำรตรวจทำนรำยกำรกระทบยอด
โดยผูม้อี ำนำจ รวมถึงประสำนงำนกบัฝำ่ยกำรเงนิในกำร
ตดิตำมรำยกำรรบัเงนิที่ไม่ทรำบสำเหตุในแต่ละเดอืนเพื่อ
ปรบัปรงุรำยกำรบญัชใีหถู้กตอ้งอยำ่งสม ่ำเสมอ 

หลงัจำกตรวจพบและไดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัช ีฝำ่ยบญัชี
และกำรเงินได้ท ำเรื่องขอให้ทำงธนำคำรช่วยตรวจสอบ
รำยกำรเงินเข้ำบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่ทรำบสำเหตุ
ดงักล่ำว และท ำกำรปิดประเดน็ไปแล้วบำงส่วน และคำด
วำ่จะแลว้เสรจ็ทัง้หมดภำยในเดอืนเมษำยน 2556 

ควำมคบืหน้ำ 
บรษิทัฯ หำสำเหตุและปรบัปรงุรำยกำรกระทบยอดคงคำ้ง
นำนมำกกว่ำ 180 วนั ณ  31 ธนัวำคม 2555             
ในไตรมำส 1 ปี 2556 เรยีบรอ้ยแลว้ 

จำกกำรติดตำมในเดือนสิงหำคม 2556  ผู้สอบบัญชี
พบวำ่ไดแ้กไ้ขตำมทีแ่นะน ำแล้ว 

2. เอกสารจ่ายเงิน  
2.1 ประเดน็ 

ใบแจ้งหน้ีรวมถึงเอกสำรกำรจ่ำยอื่นๆ ที่บรษิทัฯ ได้จ่ำย
ช ำระเงนิแลว้แต่ไมม่กีำรประทบัตรำ “จำ่ยแลว้” 

ขอ้เสนอแนะ 
บรษิทัฯ ควรประทบัตรำ “จ่ำยแล้ว” บนใบแจ้งหน้ีและ
เอกสำรกำรจ่ำยอื่นๆ ที่บรษิทัฯ ได้จ่ำยช ำระเงนิแล้วเพื่อ
ช่วยป้องกนักำรช ำระเงนิซ ้ำหรอืบนัทกึหน้ีสนิสูงเกนิควำม
เป็นจรงิ 

บริษทัฯ อยู่ระหว่ำงเปรียบเทียบรำคำเครื่องตีตรำค ำว่ำ 
“จ่ำยแล้ว” และสัง่ซื้อมำเพื่อประทบัตรำและจะด ำเนินกำร
ใหเ้สรจ็สิน้ภำยในเดอืนเมษำยน 2556 

ควำมคบืหน้ำ 
บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแก้ไขแล้วตัง้แต่เดือนเมษำยน 
2556  

จำกกำรติดตำมในเดือนสิงหำคม 2556  ผู้สอบบัญชี
พบวำ่ไดแ้กไ้ขตำมทีแ่นะน ำแล้ว 

3. โครงสร้างราคา  
3.1 ประเดน็ 

บรษิทัฯ ไมม่เีอกสำรโครงสรำ้งรำคำขำยทีไ่ดร้บักำรอนุมตัิ
ส ำหรบัลูกคำ้แต่ละรำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเน่ืองจำกเป็น
กำรตกลงกนัในทีป่ระชุม 

ขอ้เสนอแนะ  
บรษิทัฯ ควรจดัท ำเอกสำรโครงสรำ้งรำคำขำยที่ไดร้บักำร
อนุมตัิแล้วส ำหรบัลูกค้ำแต่ละรำยอย่ำงเป็นลำยลักษณ์
อกัษร 

ควำมคบืหน้ำ 
บรษิทัฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรแจ้งรำคำขำยหรอืโครงสร้ำง
รำคำขำย จดัท ำในรูปประกำศของบรษิทัฯ ลงนำมอนุมตัิ
โดยรองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรขึ้นไปและแจกจ่ำยให้
หน่วยงำนอื่นรบัทรำบผ่ำนทำงอเีมลในรูปแบบไฟล์ PDF 
ที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ โดยเริ่มด ำเนินกำรส ำหรับกำร
ประกำศโครงสร้ำงรำคำที่มกีำรเปลี่ยนแปลงตัง้แต่เดอืน
เมษำยน 2556 เป็นตน้ไป 

จำกกำรติดตำมในเดือนสิงหำคม 2556  ผู้สอบบัญชี
พบวำ่ไดแ้กไ้ขตำมทีแ่นะน ำแล้ว 
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4. สินค้าคงเหลือ  
4.1 สนิคำ้ระหวำ่งทำง 

ประเดน็ 
บรษิทัฯ ไม่มนีโยบำยบนัทึกสนิค้ำระหว่ำงทำงแต่บนัทึก
เป็นสนิคำ้คงเหลอืเมื่อไดร้บัสนิคำ้แล้ว 

ขอ้เสนอแนะ 
บริษัทฯ ควรบันทึกเป็นสินค้ำระหว่ำงทำงของบริษัทฯ 
หำกบรษิทัฯ ไดร้บัโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนควำม
เป็นเจำ้ของสนิคำ้ที่มนีัยส ำคญัจำกผูข้ำยแล้ว ซึ่งสำมำรถ
พจิำรณำรว่มกบัขอ้ก ำหนดกำรสง่มอบสนิคำ้  

ควำมคบืหน้ำ  
ฝำ่ยบญัชไีดท้ ำเรื่องแจง้ฝำ่ยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินกำร
สัง่ซื้อสนิค้ำจำกต่ำงประเทศให้สรุปรำยกำรสัง่ซื้อทุกสิ้น
เดอืน โดยก ำหนดให้แจง้รำยละเอยีดเลขที่ B/L วนัที่เรอื
ก ำหนดถึงประเทศและรำยละเอียดอื่นๆ ประกอบเพื่อให้
ฝำ่ยบญัชีบนัทกึบญัชสีนิค้ำรวมถงึเครื่องจกัรได้ครบถ้วน
ถูกตอ้งตรงตำมรอบบญัช ีโดยเริม่ด ำเนินกำรดงักล่ำวแล้ว
ตัง้แต่เดอืนเมษำยน 2556 เป็นตน้ไป  

จำกกำรติดตำมในเดือนสิงหำคม 2556  ผู้สอบบัญชี
พบวำ่ไดแ้กไ้ขตำมทีแ่นะน ำแล้ว 

4.2 กำรตรวจนบัสนิคำ้คงเหลอื 

ประเดน็ 
บรษิทัฯ ไม่ไดจ้ดัท ำแผนกำรตรวจนับสนิคำ้คงเหลอือย่ำง
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

ขอ้เสนอแนะ 
บริษัทฯ ควรจดัให้มีข ัน้ตอนและวิธีกำรตรวจนับสินค้ำ
คงเหลือเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อเพิม่ประสิทธภิำพกำร
ควบคมุภำยในของสนิคำ้คงเหลอืของบรษิทัฯ  

ทำงโรงงำนมีกำรสื่อสำรกันภำยในโรงงำนแต่ไม่ได้
ออกเป็นหนังสอืแจ้งใหห้น่วยงำนอื่นในบรษิทัฯ รบัทรำบ 
ดังนั ้นในครัง้ต่อๆไป ฝ่ำยโรงงำนจะด ำเนินกำรแจ้ง
แผนกำรตรวจนับสนิค้ำให้เป็นรูปแบบที่เป็นลำยลกัษณ์
อักษร แจ้งหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องรวมถึงฝ่ำยบัญช ี        
ฝ ัง่ส ำนกังำนรบัทรำบดว้ย 

ควำมคบืหน้ำ 
บริษัทฯ  ได้จ ัดท ำ คู่ มือ ร ะบุ ข ั ้นตอนกำรตรวจนับ        
สินค้ำคงเหลือซึ่งได้ร ับกำรอนุมัติโดยรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร-โรงงำน เมื่อวนัที่ 25 มถิุนำยน 2556 และมผีล
บงัคบัใช้วนัที่ 29 มถิุนำยน 2556 เป็นต้นไป นอกจำกน้ี 
บริษัทฯ ได้จ ัดท ำแผนกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือใน
รปูแบบทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร ตัง้แต่เดอืนสงิหำคม 2556 
เป็นต้นไป โดยได้แจ้งแผนกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือ
ดงักล่ำวให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวมถึงฝ่ำยบญัชีทรำบ
ดว้ย 

จำกกำรติดตำมในเดือนสิงหำคม 2556  ผู้สอบบัญชี
พบว่ำได้จดัท ำคู่มือและแผนกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือ
ตำมทีแ่นะน ำแลว้ 
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4.3 รำยงำนสนิคำ้คงเหลอืที ่DKSH 

ประเดน็ 
บรษิทัฯ ไม่มกีำรกระทบยอดรำยงำนสนิคำ้คงเหลอืปลำย
งวดกบัรำยงำนกำรเคลื่อนไหวสนิค้ำคงเหลือที่ได้รบัจำก 
DKSH จำกกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเคลื่อนไหวของ
สนิคำ้คงเหลอืพบวำ่รำยงำนกำรเคลื่อนไหวสนิคำ้คงเหลอื 
ส ำหรบัคลงั DKSH ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2555 และ
มกรำคม 2556 ไม่สำมำรถกระทบยอดกบัรำยงำนสนิค้ำ
คงเหลือปลำยงวดได้ เน่ืองจำกฝ่ำยสำรสนเทศของ 
DKSH ดงึขอ้มูลในระบบมำจดัท ำรำยงำนกำรเคลื่อนไหว
สนิคำ้คงเหลอืไมถู่กตอ้ง 

ขอ้เสนอแนะ 
บรษิทัฯ ควรจดัให้มกีำรกระทบยอดสนิค้ำคงเหลือปลำย
งวดกบัรำยงำนกำรเคลื่อนไหวสนิคำ้คงเหลอืส ำหรบัคลงั 
DKSH เป็นประจ ำทุกเดอืนรวมทัง้หำสำเหตุเพิม่เติมหำก
รำยงำนทัง้สองฉบบัไม่สำมำรถกระทบยอดได้ เพื่อให้
ม ัน่ใจในควำมถูกต้องของกำรตรวจตดัยอดสนิคำ้และช่วย
ปรบัปรงุคณุภำพของขอ้มลูทำงกำรเงนิในระหวำ่งงวด 
 

ไดด้ ำเนินกำรประสำนงำนและขอควำมรว่มมอืกบัทำงฝำ่ย
บญัชขีอง DKSH แลว้ จะด ำเนินกำรไมใ่หเ้กดิขึน้อกี 

ควำมคบืหน้ำ 
ทุกสิ้นวัน บริษัทฯ มีกำรสอบทำนควำมถูกต้องข้อมูล
ระหว่ำงรำยงำนสินค้ำคงเหลือที่ได้รบัจำก DKSH กบั
รำยกำรสนิคำ้คงเหลอืในระบบ Mac5 และหำกเกดิผลต่ำง
จะต้องมีกำรติดตำมหำสำเหตุให้พบพร้อมด้วยเอกสำร
หลกัฐำนประกอบก่อนที่จะส่งใหผู้ช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร-
บญัชกีำรเงนิสอบทำนและอนุมตัก่ิอนที่จะบนัทกึปรบัปรุง
รำยกำรในระบบ Mac5 ทุกครัง้ โดยเริ่มตัง้แต่เดือน
มถิุนำยน 2556 เป็นตน้ไป 

จำกกำรติดตำมในเดือนสิงหำคม 2556  ผู้สอบบัญชี
พบวำ่ไดแ้กไ้ขตำมทีแ่นะน ำแล้ว 

4.4 วตัถุดบิทีไ่ดร้บัคนื 

ประเดน็ 
บรษิทัฯ มกีำรรบัคนืวตัถุดบิเบิกใช้จำกหน่วยงำนภำยใน 
เช่น สำยกำรผลิตต่ำงๆและหน่วยงำนตรวจสอบคุณภำพ
โดยพนักงำนบัญชีบันทึกรบัคืนวตัถุดิบเข้ำระบบเพียง
จ ำนวนวตัถุดบิที่ได้รบัคนืแต่ไม่ได้ใส่ข้อมูลรำคำทุนของ
วตัถุดบิทีไ่ดร้บัคนืในระบบ 

ขอ้เสนอแนะ 
บรษิทัฯ ควรใส่ข้อมูลวตัถุดบิที่ได้รบัคนืแต่ละรำยกำรใน
ระบบใหค้รบทัง้จ ำนวนวตัถุดบิและรำคำทุน 

ทำงฝ่ำยบัญชีได้ก ำชับให้ฝ่ำยโรงงำนเคร่งครัดในกำร
ตรวจทำนมำกขึ้น ในขณะเดียวกนัฝ่ำยบญัชีจะเพิม่ให้มี
กำรสอบทำนอีกทำงหน่ึงด้วยเช่นกัน ด้ำนโปรแกรมใน
กำรจัดท ำบัญชีสินค้ำคงคลังก ำลังปรึกษำกับผู้ขำย
โปรแกรมเพื่อก ำหนดให้โปรแกรมล็อคและบงัคบักำรใส่
ขอ้มูลรำคำทุกครัง้ทุกขัน้ตอน ส ำหรบัตวัเลขของปี 2555 
ได้ท ำกำรปรบัปรุงให้ถูกต้องแล้ว ส่วนปี 2556 ได้ท ำกำร
แก้ไขโดยฝ่ำยบัญชีส ำนักงำนสอบทำนและเข้ำไปใส่
ตน้ทุนเฉลีย่ทัง้หมดแลว้ 

ควำมคบืหน้ำ 
บริษทัฯ ได้ปรึกษำกบัผู้ขำยโปรแกรมและได้ก ำหนดให้
โปรแกรมล็อคและบังคับกำรใส่ข้อมูลรำคำทุกครัง้ทุก
ขัน้ตอนแลว้ในเดอืนเมษำยน 2556 

จำกกำรติดตำมในเดือนสิงหำคม 2556  ผู้สอบบัญชี
พบวำ่ไดแ้กไ้ขตำมทีแ่นะน ำแล้ว 
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หวัข้อ ประเดน็ / ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของฝ่ายบริหาร / ความคืบหน้า 
5. สินทรพัยถ์าวร  
5.1 ทะเบยีนสนิทรพัยถ์ำวร 

ประเดน็ 
บรษิทัฯ ไม่มกีำรก ำหนดรหสัทรพัย์สนิ (Tag Number) 
ส ำหรบัสนิทรพัย์ถำวรบำงรำยกำรในทะเบียนสินทรพัย์
ถำวร 

ขอ้เสนอแนะ 
บรษิทัฯ ควรก ำหนดให้มรีหสัทรพัย์สนิ (Tag Number) 
ส ำหรบัสนิทรพัยถ์ำวรทุกรำยกำร 

ควำมคบืหน้ำ 
บรษิทัฯ ไดต้ดิป้ำยรหสัสนิทรพัยถ์ำวรในโรงงำนเรยีบรอ้ย
แล้วในเดือนมิถุนำยน ระหว่ำง เดือนสิงหำคมและ      
เดอืนกนัยำยนบรษิทัฯ ได้ติดป้ำยรหสัสินทรพัย์ถำวรใน
ส ำนกังำนโรงงำนและส ำนกังำนใหญ่เรยีบรอ้ยแล้ว 

จำกกำรติดตำมในเดือนสิงหำคม 2556  ผู้สอบบัญชี
พบวำ่ไดม้กีำรแกไ้ขตำมทีแ่นะน ำแลว้ 

5.2 กำรตรวจนบัสนิทรพัยถ์ำวร 

ประเดน็ 
บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยกำรตรวจนบัสนิทรพัยถ์ำวรประจ ำปี 

ขอ้เสนอแนะ 
ผู้บริหำรควรก ำหนดนโยบำยเป็นลำยลักษณ์อักษร
เกี่ยวกบักำรตรวจนับทรพัย์สินถำวรประจ ำปี กำรตรวจ
นบัทรพัยส์นิถำวรควรจดัใหม้กีำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุก
ปีและผลต่ำงจำกกำรตรวจนบัควรไดร้บักำรตรวจสอบและ
ปรบัปรงุทะเบยีนทรพัยส์นิใหเ้ป็นปจัจบุนั 

จะรบีด ำเนินกำรและก ำหนดแผนกำรตรวจนับสนิทรพัย์
ถำวรในปี 2556 น้ี 

ควำมคบืหน้ำ 
ฝำ่ยตรวจสอบภำยในไดจ้ดัท ำแผนกำรตรวจนับสนิทรพัย์
ถำวรเรยีบร้อยแล้ว โดยก ำหนดให้นับสนิทรพัย์ถำวร 1 
ครัง้ภำยในปี 2556 ซึ่งได้ตรวจนับไปแล้วเมื่อวนัที่ 11 
และ 13 กนัยำยน 2556 ทีผ่ำ่นมำ 

จำกกำรเข้ำตรวจนับพร้อมกับฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
ดงักล่ำว ผูส้อบบญัชพีบวำ่ไดแ้กไ้ขตำมทีแ่นะน ำแลว้ 

5.3 ทะเบยีนสนิทรพัยร์ะหวำ่งก่อสรำ้ง 

ประเดน็ 
ข้อมูลสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงของบริษัทฯ อำจไม่
ถูกตอ้งและครบถว้น 

ขอ้เสนอแนะ 
บรษิทัฯ ควรจดัท ำทะเบยีนทรพัยส์นิระหว่ำงก่อสรำ้งและ
จดัให้มีกำรสอบทำนโดยพนักงำนที่ไม่เกี่ยวข้อง กำร
กระทบยอดคงเหลอืในทะเบยีนทรพัยส์นิระหว่ำงก่อสรำ้ง
กับบัญชีแยกประเภทควรจัดท ำอย่ำงสม ่ ำเ สมอ ผล
แตกต่ำงทีส่ ำคญัควรไดร้บักำรตรวจสอบและแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีกำรจัดท ำแต่ไม่ได้แยกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนเป็น
ระเบยีบ บรษิทัฯ จะรบีด ำเนินกำรจดัท ำตัง้แต่ ม.ค. 2556 
เป็นตน้ไป 

ควำมคบืหน้ำ 
บรษิทัฯ ได้จดัท ำทะเบียนทรพัย์สนิระหว่ำงก่อสร้ำงแยก
เป็นประเภทชดัเจนโดยจดัท ำทุกเดอืนตัง้แต่เดอืน ม.ค. 
2556 เป็นต้นไป เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูลสินทรพัย์ระหว่ำง
ก่อสรำ้งของบรษิทัฯ ถูกตอ้งและครบถว้น 

จำกกำรติดตำมในเดือนสิงหำคม 2556  ผู้สอบบัญชี
พบวำ่ไดม้กีำรแกไ้ขตำมทีแ่นะน ำแลว้ 
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หวัข้อ ประเดน็ / ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของฝ่ายบริหาร / ความคืบหน้า 
6. สิทธิการเข้าถึงข้อมลู  
6.1 สทิธกิำรเขำ้ถงึขอ้มลู 

ประเดน็  
บริษทัฯ ไม่มีเอกสำรกำรอนุมตัิสทิธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล
ของพนักงำนว่ำสิทธินั ้นเหมำะสมกับต ำแหน่งของ
พนกังำนแต่ละคนหรอืไมอ่ยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

ขอ้เสนอแนะ 
บริษทัฯ ควรก ำหนดและอนุมตัิสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล
ของพนกังำนแต่ละต ำแหน่งอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

ไดส้ ัง่กำรใหฝ้ำ่ย IT ทบทวนก ำหนดสทิธกิำรเขำ้ถงึขอ้มูล
ระบบบัญชีและคลังสินค้ำ โดยแบ่งระดบัของ  User 
Super-User และ Admin แบ่งแยกหน้ำที่กนัให้ชดัเจน 
หลงัจำกนัน้น ำเสนอผูบ้รหิำรเพื่อขออนุมตัิ 

ควำมคบืหน้ำ 
ในเดือนพฤษภำคม 2556 บริษัทฯ ได้ยกเลิกกำรใช้
รหสัผ่ำนร่วมกนั โดยก ำหนดเป็นรหสัผู้ใช้รำยบุคคลแทน 
พรอ้มทัง้จดัท ำเอกสำรกำรก ำหนดสทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มูล
ในระบบ Mac 5 ทัง้ในส่วนส ำนักงำนและโรงงำนขึน้อย่ำง
เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยได้ร ับกำรอนุมัติจำกรอง
กรรมกำรผู้จดักำร-บญัชีและกำรเงิน อีกทัง้ก ำหนดให้มี
กำรสอบทำนควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดสทิธิผ์ูใ้ช้งำน
ในแต่ละระบบอย่ำงน้อยปีละครัง้ กรณีพนักงำนลำออกให้
ฝ่ำยบุคคลแจ้งผู้ดูแลระบบให้ลบผู้ใช้งำนออกทนัที เป็น
ตน้ 

จำกกำรติดตำมในเดือนสิงหำคม 2556  ผู้สอบบัญชี
พบวำ่ไดม้กีำรแกไ้ขตำมทีแ่นะน ำแลว้ 

 
ทัง้น้ี ในช่วงเดอืนสงิหำคม 2556 ผูส้อบบญัชไีดต้ดิตำมและรบัทรำบควำมคบืหน้ำกำรแก้ไขประเดน็ขอ้สงัเกตจำกกำรตรวจสอบบญัชี
ของ ปี 2555 ซึ่งด ำเนินกำรแก้ไขโดยบรษิทัฯ ผูส้อบบญัชไีม่มขี้อขดัแยง้ต่อแนวทำงกำรด ำเนินกำรของบรษิทัในกำรแก้ไขประเดน็
ขอ้สงัเกตดงักล่ำวแต่ประกำรใด อยำ่งไรกด็ ีผูส้อบบญัชจีะตดิตำมกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำวของบรษิทัต่อไป  
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บรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้งให้บรษิทั เอนิสท์ แอนด ์ยงั คอรป์อเรท เซอรว์สิเซส จ ำกดั (เอนิสท์ แอนด ์ยงั)  ด ำเนินกำรสอบทำนและประเมนิ
ระบบควบคุมภำยในของบริษทัฯ ตำมสญัญำให้บริกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในลงวนัที่ 25 มกรำคม 2556 และ          
สญัญำให้บริกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขปรบัปรุงประเด็นกำรควบคุมภำยในลงวนัที่ 29 เมษำยน 2556 โดย                      
เอนิสท์ แอนด ์ยงั ไดเ้ขำ้ไปด ำเนินกำรสอบทำนและประเมนิระบบควบคมุภำยในระดบัองคก์รระหว่ำงวนัที่ 28 มกรำคม 2556 ถงึวนัที ่
22 กุมภำพนัธ ์2556 ระดบักระบวนกำรระหว่ำงวนัที่ 11 กุมภำพนัธ ์2556 ถงึวนัที่ 12 มนีำคม 2556 และไดด้ ำเนินกำรตดิตำมควำม
คบืหน้ำในกำรแก้ไขปรบัปรุงประเด็นที่พบในระหว่ำงวนัที่ 7-30 พฤษภำคม 2556 เอินส์ท แอนด์ ยงัได้ร่วมประชุมกบัผู้บริหำร
ระดบัสูงของบรษิทัฯ ในวนัที่ 14 มถิุนำยน 2556 เพื่อรำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรแก้ไขปรบัปรุงประเดน็ โดยผูบ้รหิำรไดใ้หข้อ้มูล
เพิม่เตมิเกี่ยวกบักำรแก้ไขปรบัปรุงประเดน็ดงักล่ำวในระหว่ำงวนัที่ 18-28 มถิุนำยน 2556 เอนิสท์ แอนด ์ยงัไดน้ ำมำพจิำรณำและ
จดัท ำสรุปรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมนิกำรควบคุมภำยใน ลงวนัที่ 9 กรกฎำคม 2556 โดยไดใ้หข้อ้สงัเกต และบรษิทัฯ ได้
ด ำเนินแกไ้ข รำยละเอยีดดงัน้ี 

สรปุผลการประเมินการควบคมุภายในระดบัองคก์ร 

หวัข้อ ประเดน็/ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผู้บริหาร/ความคืบหน้า 
1. ประเดน็ 

ยงัไม่มกีำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ส ำคญัขึน้
อยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

ขอ้เสนอแนะ 
บรษิทัฯ ควรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรอย่ำงเป็น
ลำยลักษณ์อักษร โดยนโยบำยดงักล่ำวควรครอบคลุม
เน้ือหำ ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ กำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่ำง
เท่ำเทยีมกนั บทบำทต่อผู้มสี่วนไดเ้สยี กำรเปิดเผยข้อมูล
และควำมโปร่งใส และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
บรษิทั  

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯ จะจดัใหม้นีโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ี

ควำมคบืหน้ำ 
บริษัทฯ ได้จดัท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีแล้ว 
และไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที่ 
17 มิถุนำยน 2556 และได้ประกำศใช้เมื่อวนัที่ 12 
กรกฎำคม 2556 
 

2. ประเดน็ 
บรษิทัฯ ยงัไม่ไดจ้ดัให้มกีระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งขึ้น
อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรและครอบคลุมทัว่ทัง้องค์กร 
โดยวนัที่ 18 ม.ค. 2556 บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่งสว่นโรงงำนขึน้แลว้  

ขอ้เสนอแนะ 
บริษัทฯ ควรจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ย ง
ครอบคลุมทัง้องคก์ร 
 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและ
จดัท ำนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
แลว้ 

ควำมคบืหน้ำ 
ได้มีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว โดย
ไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั
ครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวนัที่ 11 เมษำยน 2556 โดยเริม่ประชุม
เมื่อวนัที่ 20 พ.ค. 2556 นอกจำกน้ีนโยบำยบรหิำรควำม
เสี่ ย งของบ ริษัทฯ  ได้ ร ับก ำรอ นุมัติ จ ำกที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเมื่อวนัที่ 17 มิถุนำยน 
2556 และไดป้ระกำศใชเ้มื่อวนัที ่12 กรกฎำคม 2556 
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สรปุผลการประเมินการควบคมุภายในระดบักระบวนการ 

กระบวนการตลาด การขายและการรบัเงิน 

หวัข้อ ประเดน็/ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผู้บริหาร/ความคืบหน้า 
1. ประเดน็ 

บรษิทัฯมรีำยกำรยอดลูกหน้ีที่คำ้งนำนเกนิกว่ำ 90 วนั ณ 
วนัที ่31 ธ.ค. 2555 โดยไม่มกีำรระบุเหตุผลของรำยกำรที่
ค้ำงนำนและไม่มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์อำยุ
ลูกหน้ี นอกจำกน้ี บริษัทฯ ใช้ระบบบัญชีลูกหน้ี  (AR 
Module: AR Subledger) ในกำรออกใบแจง้หน้ี/ใบก ำกบั
ภำษแีละบนัทกึบญัชรีำยไดแ้ละตัง้ลูกหน้ีเท่ำนัน้ เมื่อมีกำร
รบัเงินและออกใบเสร็จรับเงินจะบันทึกรบัเงินและล้ำง
บญัชลีูกหน้ีโดยตรงที่ระบบบญัชแียกประเภททัว่ไป (GL 
Module) ท ำให้มีโอกำสที่จะเกิดผลต่ำงระหว่ำงระบบ
บญัชีลูกหน้ีและระบบบัญชีแยกประเภททัว่ไปได้ ท ำให้
รำยกำรลูกหน้ีที่แสดงในงบกำรเงนิอำจไม่สะท้อนจ ำนวน
ลูกหน้ีทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัฯ 

ขอ้เสนอแนะ 
ควรกระทบยอดบัญชีลูกหน้ีคงเหลือรำยตัวในระบบ
บญัชลีูกหน้ีกบัระบบบญัชแียกประเภททัว่ไปและหำเหตุที่
ท ำให้เกิดผลต่ำง และจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์อำยุ
ลูกหน้ีเพื่อติดตำมลูกหน้ีที่ค้ำงนำนและระบุเหตุผลของ
ลูกหน้ีทีค่ำ้งนำน 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขแล้ว 

ควำมคบืหน้ำ 
บรษิทัฯ ไดใ้ห้ที่ปรกึษำโปรแกรม Mac 5 มำแก้ไขระบบ
เพื่อให้สำมำรถบนัทึกรำยกำรรบัเงนิในระบบลูกหน้ี (AR 
Module) แล้วเมื่อวนัที่ 11 พ.ค. 2556 และจดัให้มีกำร
กระทบยอดบญัชลีูกหน้ีคงเหลอืรำยตวัในระบบบญัชลีูกหน้ี
กบัระบบบัญชีแยกประเภททัว่ไป รวมถึงจดัให้มีกำรท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์อำยุลูกหน้ีเพื่อติดตำมลูกหน้ีที่ค้ำง
นำนและระบุเหตุผลของลูกหน้ีที่ค้ำงนำน โดยเริ่มตัง้แต่
เดอืนมถิุนำยน 2556 เป็นตน้ไป 
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กระบวนการจดัซ้ือและจดัจ้างและจ่ายเงิน 

หวัข้อ ประเดน็/ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผู้บริหาร/ความคืบหน้า 
1. ประเดน็ 

บรษิทัฯ มรีำยกำรยอดเจำ้หน้ีที่คำ้งนำนเกนิกว่ำ 90 วนั ณ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2555 โดยไม่มกีำรระบุเหตุผลของรำยกำรที่
คำ้งนำนและไมม่กีำรจดัท ำรำยงำนกำรวเิครำะหอ์ำยุเจำ้หน้ี 
นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ใช้ระบบบญัชเีจำ้หน้ี (AP Module: AP 
Subledger) ในกำรบนัทกึรำยกำรตัง้เจำ้หน้ีเท่ำนัน้ และเมื่อ
มกีำรจำ่ยเงนิ จะบนัทกึรำยกำรจำ่ยเงนิและล้ำงบญัชเีจำ้หน้ี
โดยตรงที่ระบบบญัชแียกประเภททัว่ไป (GL Module) ท ำ
ให้มีโอกำสที่จะเกิดผลต่ำงระหว่ำงระบบบญัชีเจ้ำหน้ีและ
ระบบบัญชีแยกประเภททัว่ไปได้ และรำยกำรเจ้ำหน้ีที่
แสดงในงบกำรเงินอำจไม่สะท้อนจ ำนวนเจ้ำหน้ีที่แท้จริง
ของบรษิทัฯ 

ขอ้เสนอแนะ 
ควรกระทบยอดบญัชีเจ้ำหน้ีคงเหลือรำยตวัในระบบบญัชี
เจำ้หน้ีกบัระบบบญัชแียกประเภททัว่ไปและหำเหตุที่ท ำให้
เกดิผลต่ำง และจดัท ำรำยงำนกำรวเิครำะหอ์ำยุเจำ้หน้ีเพื่อ
ติดตำมเจ้ำหน้ีที่ค้ำงนำนและระบุเหตุผลของเจ้ำหน้ีที่ค้ำง
นำน 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรแกไ้ขแล้ว 

ควำมคบืหน้ำ 
บรษิทัฯ ไดใ้ห้ที่ปรกึษำโปรแกรม Mac 5 มำแก้ไขระบบ
เพื่อใหส้ำมำรถบนัทึกรำยกำรจ่ำยเงนิในระบบบญัชเีจำ้หน้ี 
(AP Module) ได้ และจดัให้มกีำรกระทบยอดบญัชเีจำ้หน้ี
คงเหลือรำยตัวในระบบบัญชีเจ้ำหน้ีกับระบบบัญชีแยก
ประเภททัว่ไป รวมถึงจดัให้มกีำรท ำรำยงำนกำรวเิครำะห์
อำยเุจำ้หน้ีเพื่อตดิตำมเจำ้หน้ีที่คำ้งนำนและระบุเหตุผลของ
เจ้ำหน้ีที่ค้ำงนำน โดยเริม่ตัง้แต่เดือนมิถุนำยน 2556 เป็น
ตน้ไป 

 

2. ประเดน็ 
บรษิทัฯ ยงัไม่มกีำรจดัท ำและขออนุมตัเิพื่อขอขึน้ทะเบยีน
ผู้ขำย (Supplier) อย่ำงครบถ้วน โดยพบว่ำมีกำรจดัท ำ
เอกสำรแบบสอบถำมขึ้นทะเบียนผู้ขำยไม่สม ่ำเสมอ ไม่มี
กำรลงนำมอนุมตักิำรขอขึน้ทะเบยีนผูข้ำยรำยใหม่ก่อนกำร
สร้ำงข้อมูลหลกัผู้ขำยในระบบบำงรำยกำร ไม่มกีำรจดัท ำ
ทะเบียนรำยชื่อผู้ขำยที่ได้รบัอนุมตัิจำกผู้มอี ำนำจ รวมถึง
ไมม่หีลกัฐำนกำรสอบทำนควำมถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูล
ผูข้ำยในระบบ Mac5 ภำยหลงัจำกกำรสร้ำงข้อมูลหลกั
ผูข้ำยในระบบ  

ขอ้เสนอแนะ 
ควรจดัใหม้กีำรท ำเอกสำรขออนุมตัขิึน้ทะเบยีนผูข้ำยซึง่
ควรไดร้บักำรอนุมตัก่ิอนสรำ้งขอ้มลูหลกัผูข้ำยในระบบ 
และควรมกีำรจดัท ำทะเบยีนผูข้ำยทีไ่ดร้บักำรอนุมตัแิละ
สอบทำนควำมถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในระบบอยำ่ง
สม ่ำเสมอ เพื่อเป็นขอ้มลูเพื่อน ำมำใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจ
คดัเลอืกผูข้ำยในครำวต่อไป 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรแกไ้ขแล้ว 

ควำมคบืหน้ำ 
 บรษิทัฯ ทัง้ฝ ัง่โรงงำนและส ำนกังำนไดจ้ดัท ำใบทะเบยีน

ผูข้ำยที่ได้รบักำรอนุมตัิ (Approved Vendor List : 
AVL) ส ำหรบัวตัถุดบิ บรรจุภณัฑ ์สนิคำ้อื่นๆ (Indirect 
Material) และอุปกรณ์ส ำนกังำนแลว้  

 แผนกบัญชีได้จดัท ำแบบสอบถำมขึ้นทะเบียนผู้ขำย 
และก ำหนดให้กำรขึ้นทะเบียนผู้ขำยทุกรำยต้องได้รบั
กำรพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรขอสร้ำงข้อมูลผู้ขำยใน
ระบบ รวมถงึจดัใหม้กีำรสอบทำนควำมถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลผู้ขำยในระบบภำยหลงัจำกกำรสร้ำงข้อมูล
หลกัผูข้ำยในระบบแลว้ในเดอืนมถิุนำยน 2556 
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หวัข้อ ประเดน็/ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผู้บริหาร/ความคืบหน้า 
3. ประเดน็ 

บรษิทัฯ ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของผูข้ำยไมค่รอบคลุม
ผูข้ำยสนิคำ้ประเภทวสัดอุุปกรณ์ทีใ่ชใ้นโรงงำน (Indirect 
Material) และส ำหรบัวตัถุดบิและบรรจภุณัฑ ์ยงัไมม่กีำร
ประเมนิผูข้ำยดำ้นกำรสง่มอบสนิคำ้และดำ้นกำรใหบ้รกิำร 

ขอ้เสนอแนะ 
บรษิทัฯ ควรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของผูข้ำยให้
ครอบคลุมผูข้ำยสนิคำ้ทุกประเภทเพื่อเป็นขอ้มลูเพื่อ
น ำมำใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจคดัเลอืกผูข้ำยในครำวต่อไป 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรแกไ้ขแลว้ 

ควำมคบืหน้ำ 
กำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของผูข้ำยส ำหรบัวตัถุดบิและ
บรรจุภณัฑ์ ได้มกีำรประเมนิผู้ขำยครบถ้วนทุกด้ำน ได้แก่
ด้ำนคุณภำพ ด้ำนรำคำและบริกำร และด้ำนกำรส่งมอบ
สินค้ำเสร็จแล้วในไตรมำส 1 ปี 2556 ส ำหรบักำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของผู้ขำยสินค้ำประเภทวสัดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงำน (Indirect Material) ได้จดัท ำเสรจ็
แลว้ในไตรมำส 3 ปี 2556 

4. ประเดน็ 
ฝำ่ยจดัซือ้ไมไ่ดจ้ดัท ำรำยงำนสนิคำ้คำ้งสง่ (Purchase 
Order Outstanding) เพื่อใชใ้นกำรตดิตำมวตัถุดบิหรอื
สนิคำ้ทีค่ำ้งสง่หรอืสง่ชำ้จำกผูข้ำย โดยในปจัจบุนั หวัหน้ำ
งำนจดัซือ้และเจำ้หน้ำทีค่ลงัสนิคำ้ท ำหน้ำทีต่ดิตำมวตัถุดบิ
และบรรจภุณัฑ ์(Direct Material) จำกผูข้ำยใหเ้พื่อใหก้ำร
จดัสง่ตรงกบัตำรำงกำรจดัสง่ แต่ส ำหรบัสนิคำ้อื่นๆ 
(Indirect Material) หน่วยงำนผูข้อซือ้ท ำหน้ำทีใ่นกำร
ตดิตำมสนิคำ้คำ้งสง่หรอืสง่ชำ้จำกผูข้ำยโดยตรง 

ขอ้เสนอแนะ 
บรษิทัฯ ควรก ำหนดใหฝ้ำ่ยจดัซือ้มหีน้ำทีต่ดิตำมวตัถุดบิ
และสนิคำ้ที่คำ้งสง่หรอืสง่ชำ้ และควรจดัใหม้กีำรท ำรำยงำน
สนิคำ้คำ้งสง่เพื่อตดิตำมภำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสมเพื่อจะ
ไดท้รำบถงึสถำนะของรำยกำรคงคำ้งและใชเ้ป็นขอ้มลูใน
กำรประเมนิประสทิธภิำพของผูข้ำย 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรแกไ้ขแลว้ 

ควำมคบืหน้ำ 
บริษัทฯ ได้ปรบัปรุงรำยกำรสินค้ำค้ำงส่งที่ครบก ำหนด
ตัง้แต่ปี 2555 และรำยกำรสัง่ซื้อที่ผูข้อซื้อไม่ต้องกำรสนิคำ้
แล้วออกจำกระบบ Mac 5 เสรจ็แล้วในไตรมำส 3 ปี 2556
และไดจ้ดัท ำรำยงำนสนิคำ้คำ้งสง่ โดยจะมกีำรสอบทำนและ
ตดิตำมสนิคำ้คำ้งสง่รำยวนัและรำยเดอืน  
 

5. ประเดน็ 
ใบสัง่ซือ้และขอ้เสนอเกีย่วกบักำรจำ้งงำนโฆษณำไมไ่ดร้บั
กำรลงนำมอนุมตัโิดยผูม้อี ำนำจของบรษิทัฯ ตำมอ ำนำจ
อนุมตัซิึง่ระบุในเอกสำรอนุมตัริำยกำร 

ขอ้เสนอแนะ 
บรษิทัฯ ควรก ำชบัใหผู้ม้อี ำนำจทีเ่กีย่วขอ้งท ำกำรอนุมตัิ
เอกสำรใหส้อดคลอ้งกบัอ ำนำจกำรอนุมตัทิีต่นเองไดร้บัและ
ก ำหนดโดยบรษิทัฯ อ ำนำจอนุมตัริำยกำรควรไดร้บักำร
ทบทวนปีละครัง้หรอืเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในองคก์ร โดย
กำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อใหก้ำรอนุมตัเิป็นไปตำม
อ ำนำจอนุมตัริำยกำรทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด 

ควำมคบืหน้ำ 
บรษิทัฯ ก ำชบัใหผู้ม้อี ำนำจทีเ่กี่ยวขอ้งเครง่ครดัในกำร
อนุมตัเิอกสำรใหส้อดคลอ้งกบัอ ำนำจกำรอนุมตัทิีต่นเอง
ไดร้บัและก ำหนดโดยบรษิทัฯ (อ ำนำจอนุมตัริำยกำรของ
ผูบ้รหิำรตำมค ำสัง่ที่ 005/2556) โดยเริม่ด ำเนินกำรแล้ว
ตัง้แต่เดอืนมถิุนำยน 2556 เป็นตน้ไป 
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กระบวนการควบคมุสินค้าคงคลงัและจดัส่งสินค้า 

หวัข้อ ประเดน็/ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผู้บริหาร/ความคืบหน้า 
1. ประเดน็ 

แผนกบัญชีบันทึกบัญชีส ำหรับกำรบริจำคและส่งเสริม    
กำรขำยโดยอ้ำงอิงข้อมูลกำรขอเบิกสนิค้ำไปบรจิำคหรอื
ส่งเสรมิกำรขำยซึ่งได้รบัจำกฝ่ำยขำยและฝ่ำยคลงัสนิค้ำ 
โดยไม่น ำเอกสำรใบเบิกสนิคำ้ หลกัฐำนกำรรบัสนิคำ้จำก
ผูร้บับรจิำคหรอืเอกสำรสรุปกำรน ำสนิค้ำไปแจกจ่ำยเพื่อ
ส่งเสรมิกำรขำยมำเป็นหลกัฐำนประกอบกำรบนัทึกบญัช ี
ท ำให้ลงบนัทึกบญัชีไม่ครบถ้วนนอกจำกน้ีใบเบิกสินค้ำ
บำงรำยกำรไม่มีหลักฐำนกำรอนุมตัิเบิกสินค้ำและไม่มี
หลกัฐำนกำรรบัสนิคำ้จำกผูร้บับรจิำค 

ขอ้เสนอแนะ 
แผนกบัญชีควรตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสำรส ำหรับกำรบริจำคและส่งเสริมกำรขำยพร้อม
หลกัฐำนกำรอนุมตัเิพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรบนัทกึ
บญัช ีนอกจำกน้ี กำรขอเบกิสนิคำ้เพื่อบรจิำคและส่งเสรมิ
กำรขำยทุกรำยกำรควรได้รบัอนุมตัิจำกผู้มีอ ำนำจอย่ำง
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรแกไ้ขแลว้ 

ควำมคบืหน้ำ 

บริษัทฯ ได้ก ำชับให้แผนกบัญชีต้องตรวจสอบควำม
ครบถว้นของเอกสำรส ำหรบักำรบรจิำคและส่งเสรมิกำรขำย
พร้อมหลกัฐำนกำรอนุมตัิเพื่อใช้เป็นหลกัฐำนประกอบกำร
บนัทึกบญัชี นอกจำกน้ี รำยกำรใบขอเบิกสนิค้ำไปบรจิำค
และส่งเสรมิกำรขำยต้องได้รบัอนุมตัิจำกผู้มอี ำนำจอนุมตัิ
ก่อนด ำเนินกำรทุกครัง้และผู้มีอ ำนำจจะไม่ลงนำมอนุมตัิ
ยอ้นหลงัให ้โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนมถิุนำยน 2556 เป็นตน้ไป 

 

2. ประเดน็ 
บริษัทฯ ท ำกำรกระทบยอดสินค้ำคงเหลือประจ ำเดือน
ระหว่ำงบรษิทัฯ กบั DKSH กรณีที่พบผลต่ำง บรษิทัฯ จะ
จดัสง่รำยละเอยีดของผลต่ำงให้ DKSH เพื่อใหห้ำและระบุ
สำเหตุของผลต่ำงเหล่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม บรษิทัฯ ไม่ได้
ท ำกำรติดตำมและหำสำเหตุของผลต่ำงที่เกิดขึ้นตัง้แต่ 
ส.ค. 2555 นอกจำกน้ีบริษทัฯ บนัทึกรำยกำรปรบัปรุง
สนิค้ำคงเหลือตำมยอดในรำยงำนสินค้ำคงเหลือที่ได้รบั
จำก DKSH โดยไม่มีกำรสอบทำนข้อมูลในรำยงำน 
รวมทัง้ไม่มีกำรกระทบยอดสินค้ำที่นับได้จริงกับสินค้ำ
คงเหลอืในระบบของบรษิทัฯ  

ขอ้เสนอแนะ 
บรษิทัฯ ควรก ำหนดให้มีผู้รบัผิดชอบท ำกำรหำผลต่ำงที่
เกดิขึน้และแจง้ใหผู้บ้รหิำรทรำบทนัท ีและแผนกบญัชคีวร
ท ำกำรสอบทำนควำมถูกต้องของขอ้มูลในรำยงำนสนิคำ้ที่
ไดร้บัจำก DKSH และท ำกำรกระทบยอดสนิคำ้ที่นับไดจ้รงิ
กบัรำยกำรสินค้ำคงเหลือในระบบ Mac 5 ก่อนท ำกำร
ปรบัปรงุรำยกำรสนิคำ้คงเหลอืในระบบ 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด ำเนินกำรแกไ้ขแลว้ 

ควำมคบืหน้ำ 
ทุกสิ้นวัน บริษัทฯ มีกำรสอบทำนควำมถูกต้องข้อมูล
ระหว่ำงรำยงำนสินค้ำคงเหลือที่ได้รบัจำก DKSH กับ
รำยกำรสนิค้ำคงเหลอืในระบบ Mac5 และหำกเกดิผลต่ำง
จะต้องมีกำรติดตำมหำสำเหตุให้พบพร้อมด้วยเอกสำร
หลกัฐำนประกอบก่อนที่จะส่งให้ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร-
บญัชีกำรเงนิสอบทำนและอนุมตัิก่อนที่จะบนัทึกปรบัปรุง
รำยกำรในระบบ Mac5 ทุกครัง้ โดยเริ่มตัง้แต่เดือน
มถิุนำยน 2556 เป็นตน้ไป 
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หวัข้อ ประเดน็/ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของผู้บริหาร/ความคืบหน้า 
3. ประเดน็ 

บรษิทัฯ มกีำรบนัทกึขอ้มลูสนิคำ้ส ำเรจ็รปูทัง้ในระบบ Mac 
5 และในโปรแกรม Ms Excel ซึ่งขอ้มูลระหว่ำงรำยงำน
ยอดคงเหลือสินค้ำส ำเรจ็รูปในรูปแบบ Ms Excel ไม่
ถูกต้องตรงกันกับข้อมูลที่แสดงในรำยงำนสินค้ำและ
วตัถุดบิ (Stock Card) จำกระบบ Mac 5 โดยสำเหตุมำ
จำกรูปแบบ Ms Excel มกีำรบนัทกึผดิพลำดหรอืไม่ได้
บนัทกึขอ้มลู 

ขอ้เสนอแนะ 
บรษิทัฯ ควรพจิำรณำถงึควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม
ในกำรจดัท ำรำยงำนยอดคงเหลือสนิค้ำส ำเร็จรูปในแบบ 
Ms Excel เน่ืองจำกมีควำมซ ้ำซ้อนกับข้อมูลในระบบ    
Mac 5 และหำกขอ้มูลใน Ms Excel ไม่ถูกต้องครบถ้วนจะ
ส่งผลใหฝ้่ำยคลงัสนิค้ำ ฝ่ำยผลติ ฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ
และฝำ่ยขำยไดร้บัขอ้มลูทีผ่ดิพลำดได ้ 

ควำมเหน็ของผูบ้รหิำร 
กำรบันทึกบัญชีสินค้ำส ำเร็จรูปของบริษทัฯ ท ำโดยผ่ำน
ระบบ Mac5 เพยีงระบบเดยีว อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ มกีำร
บนัทกึขอ้มูลสนิคำ้ส ำเรจ็รูปในโปรแกรม Ms Excel ด้วย 
เน่ืองจำกรำยงำนในรูปแบบ Ms Excel สำมำรถระบุขอ้มูล 
Lot วนัทีผ่ลติ เลขที ่Pallet วนัหมดอำยุ ตลอดจนขอ้มูลกำร
พกัสินค้ำ (Hold) ที่รอกำรตรวจสอบจำกฝ่ำยตรวจสอบ
คุณภำพได ้ซึ่งขอ้มูลรำยละเอยีดใน Ms Excel ดงักล่ำวจะ
ส่งต่อไปให้ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกำรบริหำรสินค้ำ 
อย่ำงไรกต็ำม     บรษิทัฯ เหน็ดว้ยที่จะใช้ขอ้มูลสนิค้ำ
ส ำเรจ็รูปจำกระบบ Mac 5 เพยีงแหล่งเดยีว เพื่อป้องกนั
ควำมผดิพลำด 

ควำมคบืหน้ำ 
บริษทัฯ ได้ให้ที่ปรึกษำโปรแกรม Mac 5 มำช่วยแก้ไข
โปรแกรมใหส้ำมำรถระบุขอ้มูลที่จ ำเป็นได ้เช่น Lot วนัที่
ผลิต เลขที่ Pallet วนัหมดอำยุ เป็นต้น โดยตัง้แต่วนัที่      
1 กนัยำยน 2556 บรษิทัฯ ยกเลกิกำรใช้รำยงำนในรูปแบบ 
Ms Excel และบรหิำรสนิคำ้โดยใช้รำยงำนที่ดงึจำกระบบ 
Mac5 เพยีงแหล่งเดยีวเท่ำนัน้  
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11.  รายการระหว่างกนั 

11.1  บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ 
1 นำยตนั ภำสกรนท ี(นำยตนั)  กรรมกำรบรษิทัและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 
2 นำงองิ ภำสกรนท ี(นำงองิ)  กรรมกำรบรษิทัและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ 
3 บรษิทั ไอ แอม กรนีท ีจ ำกดั (IGT) 

ด ำเนินธุรกจิจดัจ ำหน่ำยเครื่องดื่มใหบ้รษิทัฯและไดร้บัสทิธิ ์
จำกนำยตนั ภำสกรนที ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยสนิค้ำที่มี
รูปนำยตนั รูปวำด สญัลกัษณ์ และผลงำนออกแบบของ
นำยตนัเป็นระยะเวลำ 5 ปี 

 น.ส. ธญัธติำ ภำสกรนท ี(เดมิชื่อ น.ส. กติตมิำ ภำสกรนท)ี 
ซึง่เป็นพีส่ำวนำยตนัเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 80.0%  
(ณ 29 มนีำคม 2556) 

4 บรษิทั เจแปนนีส ไพรม์ เรสเตอรร์องส ์มำเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
(JPRM) 
ด ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำร 

 มกีรรมกำรร่วม ไดแ้ก่ นำยตนัและนำงองิ ภำสกรนท ี
 นำยตนัและนำงองิ ภำสกรนทเีป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ดว้ย

สดัสว่นกำรถอืหุน้รวม 86.0% (ณ 30 เมษำยน 2556) 
5 บรษิทั ภำสกรนท ีจ ำกดั (PAS) 

ด ำเนินธุรกจิโรงแรม 
 มกีรรมกำรร่วม ไดแ้ก่ นำยตนัและนำงองิ ภำสกรนท ี
 นำยตนัและนำงองิ ภำสกรนทเีป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ดว้ย

สดัสว่นกำรถอืหุน้รวม 80.0% (ณ 30 เมษำยน 2556) 
6 บรษิทั กนิ กบั ตนั จ ำกดั (KIN) 

ด ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำร 
 มกีรรมกำรร่วม ไดแ้ก่ นำงองิ ภำสกรนท ี
 นำงองิ ภำสกรนทเีป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ดว้ยสดัส่วนกำรถอืหุน้

รวม 79.7% (ณ 29 เมษำยน 2556) 
7 บรษิทั ตนั แอสเซท็ จ ำกดั (TAN) 

ด ำเนินธุรกจิใหเ้ช่ำและบรกิำรพืน้ทีแ่ละใหบ้รกิำรพืน้ที่
สนำมฟุตบอล 

 นำยตนัและนำงองิ ภำสกรนท ีและ น.ส. วรษิำ ภำสกรนท ี
ซึง่เป็นบุตรสำวนำยตนั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ถอืหุน้รวมกนั 
91.1% (ณ 30 เมษำยน 2556) 

8 บรษิทั อซีลิี ่จ ำกดั (EZL) 
ด ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำร 

 นำยตนัและนำงองิ ภำสกรนท ีและ                            
นำยจำรวุร สขุพนัธุถ์ำวรซึง่เป็นน้องชำยนำงองิถอืหุน้
รวมกนั 54.0% (ณ 30 เมษำยน 2556) 

9 บรษิทั เวดดิง้ บสิซเินส คอนซลัแทน้ท ์จ ำกดั (WED) 
ด ำเนินธุรกจิจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทีใ่ช้ในสตูดโิอและใหใ้ชพ้ืน้ที่
จดังำนแต่งงำน 

 มกีรรมกำรร่วม ไดแ้ก่ นำงองิ ภำสกรนท ี
 นำยตนัและนำงองิ ภำสกรนทเีป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ดว้ย

สดัสว่นกำรถอืหุน้รวม 80.7% (ณ 30 เมษำยน 2556) 
10 บรษิทั ตนั องิ แอสเซท็ จ ำกดั (TANENG) 

ด ำเนินธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์
 มกีรรมกำรร่วม ไดแ้ก่ นำยตนัและนำงองิ ภำสกรนท ี
 นำยตนัและนำงองิ ภำสกรนทเีป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ดว้ย

สดัสว่นกำรถอืหุน้รวม 91.1% (ณ 30 เมษำยน 2556) 

 



                                                                                                                                                                            บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที ่2 หน้ำ 69 

11.2 รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยและบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ในปี 2555 และ 2556  บรษิทัฯ มกีำรเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวไมก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์    ดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี  

บคุคลท่ีอาจมี    
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2555 ปี 2556 

1 บรษิทั ไอ แอม  
กรนีท ีจ ำกดั 
(IGT) 

รำยไดค้่ำขำยสนิคำ้ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

584.78 
5.74 

1,034.43 
206.92 

 รำยกำรขำยสินค้ำประเภทเครื่องดื่มของบริษัทฯ ให้แก่ IGT ซึ่งเป็นผู้จ ัดจ ำหน่ำยในช่องทำง
Traditional Trade ตำมสญัญำลงวนัที่ 20 ม.ิย. 2554 ซึ่งเริม่มผีลตัง้แต่วนัที่ 1 ก.ค. 2554 – 30 ม.ิย. 
2557 

 ก ำหนดรำคำขำยโดย IGT ตอ้งซื้อผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่จำกบรษิทัฯ ตำมรำคำขำยของบรษิทัฯ ซึ่งมผีล
อยู่ ณ วนัที ่IGT ขำยผลติภณัฑน์ัน้ใหแ้ก่ลกูคำ้ และบรษิทัฯ ออกใบแจง้หนี้ โดยรำคำขำยใกลเ้คยีงกบั
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยอื่นของบรษิทัฯ ในช่องทำงจดัจ ำหน่ำยเดยีวกนั 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำกลุ่มเป้ำหมำยของ IGT ไมท่บัซอ้นกบักลุ่มเป้ำหมำยของผูจ้ดัจ ำหน่ำย
รำยอื่นซึง่บรษิทัฯ ใชบ้รกิำรอยู่ อนัจะเป็นประโยชน์ใหส้นิคำ้ของบรษิทัฯ สำมำรถเขำ้ไปสู่ฐำนลูกคำ้ที่
มำกขึ้น นอกจำกนี้ ในส่วนของโครงสร้ำงรำคำ ทำงบริษัทฯ มนีโยบำยก ำหนดโครงสร้ำงรำคำที่
ยุตธิรรมและสำมำรถแข่งขนัได ้โดยหำกเทยีบกบัคู่ค้ำรำยอื่น บรษิัทฯ มกีำรก ำหนดโครงสร้ำงรำคำ
ขำยให้ IGT สูงกว่ำคู่ค้ำรำยอื่น จงึเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรด ำเนินธุรกจิโดยปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักจิกรรม
ส่งเสรมิกำรขำย   - โปรโมชัน่
สนิคำ้แถมรำยเดอืน 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

- 
 
 
- 

13.86 
 
 
- 

 รำยกำรดงักล่ำวคอืกำรช ำระเงนิคนืค่ำสนิค้ำแถมที่ผู้จดัจ ำหน่ำยแถมให้ลูกค้ำ ซึ่งเป็นกำรแถมตำม
โปรโมชัน่ประจ ำเดอืน ม.ค.-ต.ค. 2556 จ ำนวน 13.86 ล้ำนบำท ซึ่งกำรส่งเสรมิกำรขำยดงักล่ำว
เป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ในแต่ละเดอืนและไดร้บักำรอนุมตัโิดยรอง
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร โดยกำรจ่ำยเงนิคนืค่ำสนิคำ้แถมเป็นกำรคนืในรำคำเดยีวกนักบัรำคำขำยสนิคำ้
ให ้IGT ทัง้นี้ในอดตี บรษิทัฯ ใชว้ธิกีำรคนืสนิคำ้แถมเป็นสนิคำ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยในรอบบลิถดัไป ซึ่ง
บรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นมำใชว้ธิกีำรเดยีวกนักบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยอื่นในช่องทำงเดยีวกนั 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรโปรโมชัน่สนิคำ้แถมรำยเดอืน เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
และเป็นแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิทัง้นี้ โปรโมชัน่สนิคำ้แถมประจ ำเดอืนได้รบักำรทบทวนโดย
ผูบ้รหิำรและไดร้บักำรอนุมตัิโดยรองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร รวมถึงเป็นกำรคนืในรำคำเดยีวกนักบั
รำคำขำยสนิคำ้ให ้IGT ซึง่บรษิทัฯ กไ็ดป้ฏบิตัวิธิเีดยีวกนักบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยอื่นในช่องทำงเดยีวกนั   
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บคุคลท่ีอาจมี    
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2555 ปี 2556 

1 
 
 
 

IGT (ต่อ) ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักจิกรรม
ส่งเสรมิกำรขำย  - ตูแ้ช ่
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

- 
 
- 

0.09 
 

0.09 

 เป็นรำยกำรสนับสนุนตู้แช่สนิค้ำให้กบัผู้ประกอบกำร 5 รำย ได้แก่ ศูนย์อำหำร 2 รำย รำยละ 1 ตู ้
โรงเรยีน 1 รำย จ ำนวน 1 ตู ้รำ้นอำหำร 1 รำย จ ำนวน 2 ตู ้และใหก้บับรษิทัผลติรำยกำรโทรทศัน์ 1 รำย 
จ ำนวน 1 ตู ้เพื่อน ำไปแสดงในรำยกำรโทรทศัน์เพื่อส่งเสรมิกำรขำย ทำงบรษิทัฯ มนีโยบำยสนับสนุนตู้
แช่เครื่องดื่มของบรษิัทฯ โดยผูป้ระกอบกำรที่ต้องกำรตู้แช่เพื่อแช่เครื่องดื่มของบรษิัทฯ จะท ำเรื่องขอ
สนับสนุนผ่ำนทำง IGT และ IGT จะแจง้ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดเครื่องดื่มของบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำ
อนุมตั ิโดยบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิำรณำและก ำหนด รุ่น ขนำดของตูแ้ช่ซึง่ IGT จะเป็นผูจ้ดัซื้อและส่งมอบตู้แช่
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำร และบรษิทัฯ จะสนบัสนุนเป็นเงนิผ่ำน IGT เท่ำนัน้ รำคำตูแ้ช่ที ่IGT มำเรยีกเกบ็จำก
บรษิทัฯ นัน้คดิตำมรำคำทุนที่ IGT ซื้อมำจำกผูจ้ ำหน่ำยตู้แช่ โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมนโยบำย
กำรสนับสนุนตู้แช่ของบรษิัทฯ ที่ให้และได้แจ้งกบัผู้จดัจ ำหน่ำยทุกรำย โดยได้ระบุถึงคุณสมบตัิของ
ผูป้ระกอบกำรทีข่อรบักำรสนบัสนุนตูแ้ช่และสิง่ทีผู่ป้ระกอบกำรตอ้งปฏบิตัิดงันี้ 
คณุสมบติั 1) ต้องอยู่ในย่ำนชุมชนและมกีำรขอสนับสนุนจำกรำ้นนัน้ๆ 2) มยีอดขำยยอ้นหลงั 6 เดอืน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำเดอืนละ 30 ลงั 3) พจิำรณำตำมที่บรษิทัเห็นสมควรโดยมเีหตุผลที่สมเหตุสมผลเช่น 
เป็นบรเิวณทีม่คีนมำใชบ้รกิำรหรอืผ่ำนไปมำเป็นจ ำนวนมำกหรอืเป็นช่องทำงกำรขำยทีส่ ำคญัเช่น ศูนย์
อำหำร โรงเรยีน รำ้นอำหำร  
ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการต้องปฏิบติั 1) ตอ้งตดิสตกิเกอรเ์ครือ่งหมำยกำรคำ้ทีบ่รษิทัฯ เป็นผูก้ ำหนด 2) ตู้แช่
จะตอ้งแช่ผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่อชิตินัไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ 80 ของพืน้ที ่โดยพนกังำนขำยของ IGT จะเป็นผู้
แจง้ใหผู้ป้ระกอบกำรทรำบถงึสิง่ทีต่อ้งปฏบิตัเิมือ่ส่งมอบตูแ้ช่  
ค่าซ่อมตู้แช่ ค่ำซ่อมแซมทีเ่กดิขึน้ภำยใน 3 ปี หลงัจำกรำ้นคำ้ไดร้บัตูแ้ช่ ทำงบรษิทัฯ จะช่วยรบัผดิชอบ
ใหไ้มเ่กนิรอ้ยละ 50 โดยสนบัสนุนคนืใหผ้่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรส่งเสรมิกำรขำยอกีช่องทำงหนึ่งซึ่งจะช่วยประชำสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์และแบรนด์
ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นทจีดจ ำและนึกถงึ กำรให้กำรสนับสนุนทุกรำยเป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ และ
ไดร้บักำรพจิำรณำคุณสมบตัอิย่ำงถี่ถ้วนจำกผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดเครื่องดื่ม ต้นทุนตู้แช่เมือ่เทยีบ
กบัผลกำรขำยสนิคำ้ของผูป้ระกอบกำรทีไ่ดร้บักำรสนบัสนุน บรษิทัฯ จะสำมำรถคนืทุนค่ำตู้แช่ไดภ้ำยใน 
1 ปี รวมถงึผลทีจ่ะไดร้บัจำกกำรประชำสมัพนัธแ์บรนดข์องบรษิทัฯ  
ส ำหรบักำรใหตู้แ้ช่แก่บรษิทัผลติรำยกำรโทรทศัน์เป็นประโยชน์โดยบรษิทัฯไดป้ระชำสมัพนัธแ์บรนดข์อง
บรษิทัฯทำงโทรทศัน์ ส ำหรบัรำคำตูแ้ช่คดิตำมรำคำตน้ทุนที ่IGT ซื้อมำและสำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้บัผู้
จ ำหน่ำยรำยอื่นๆ จงึเหน็ว่ำมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ 
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บคุคลท่ีอาจมี    
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2555 ปี 2556 

ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักจิกรรม
ส่งเสรมิกำรขำย –           
ของทีร่ะลกึ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

- 
 
 
- 

1.55 
                   
 
- 

 เป็นรำยกำรสัง่ซื้อของทีร่ะลกึสัง่ท ำพเิศษจำก IGT เพื่อน ำมำใชใ้นกำรส่งเสรมิกำรขำยของ  บรษิทัฯ 
(ตุ๊กตำรูปนำยตนัและสนิค้ำที่ระลกึเช่นกระเป๋ำ กระปุกออมสิน แก้วน ้ำ ที่แสดงและขำยบรเิวณตัน
แลนด ์นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรอียุธยำ)  

 รำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมสญัญำอนุญำตให้ใช้สิทธิใ์นกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำที่มรีูปนำยตัน      
รูปวำด สญัลกัษณ์ และผลงำนออกแบบของนำยตนั ระหว่ำงนำยตนั กบั IGT ลงวนัที ่1 ก.ค. 2554 
โดยนำยตนั อนุญำตใหน้ ำรปูนำยตนั รปูวำด สญัลกัษณ์ และผลงำนออกแบบของนำยตนั ไปผลติเป็น
รปูป ัน้และสนิคำ้ทีม่รีปู รปูวำด สญัลกัษณ์และผลงำนออกแบบดงักล่ำว ตพีมิพ ์ตดิ หรอืประทบัอยู่เพื่อ
จ ำหน่ำยให้แก่บริษัทที่นำยตัน เป็นกรรมกำร หรือเป็นผู้ถือหุ้นอยู่เท่ำนัน้ โดยนำยตัน ไม่คิด
ค่ำตอบแทนและค่ำธรรมเนียมใดๆ นอกจำกนี้ นำยตนั สงวนสทิธิใ์นกำรก ำหนดรำคำสนิคำ้ที่ IGT จดั
จ ำหน่ำย โดย IGT สำมำรถบวกก ำไรเพิม่จำกต้นทุนสนิค้ำได้ไม่เกนิอตัรำร้อยละ 10 เพื่อเป็นค่ำ
ด ำเนินกำร 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรซื้อสนิคำ้ของทีร่ะลกึทีม่รีูปนำยตนัและผลงำนออกแบบของนำยตนัจำก IGT มำขำยบรเิวณศูนย์
เรยีนรู้ตนัแลนด์เนื่องจำกในระยะแรกบรษิทัฯ ต้องกำรทีจ่ะสร้ำงแบรนด์ให้แขง็แกร่งและเป็นที่รู้จกั
อย่ำงรวดเรว็จงึไดใ้ชน้ำยตนัเป็นพรเีซน็เตอร์ รวมถงึขำยสนิคำ้ทีม่รีปูนำยตนัและผลงำนออกแบบของ
นำยตนัดงักล่ำวมำขำยและดงึดูดผู้ที่มำเยี่ยมชม ทัง้นี้ บรษิัทฯ ไม่ได้มนีโยบำยที่จะให้แบรนด์ของ
บรษิทัฯยดึตดิกบัตวันำยตนัแต่เพยีงผูเ้ดยีว บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะใชพ้รเีซ็นเตอร์บุคคลอื่นๆทีเ่หมำะสม
เพือ่โฆษณำและร่วมกจิกรรมส่งเสรมิกำรขำยในอนำคตต่อไป นอกจำกนี้ สนิคำ้ดงักล่ำว บรษิทัฯ ซื้อ
มำและจ ำหน่ำยต่อในรำคำที่สูงกว่ำรำคำทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึง เงื่อนไขกำร
ด ำเนินกำร  เป็นไปตำมสญัญำอนุญำตใหใ้ชส้ทิธิ ์จงึเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล มี
รำคำทีเ่ป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ  
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บคุคลท่ีอาจมี    
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2555 ปี 2556 

ค่ำขนส่ง 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

- 
- 

0.57 
0.02 

 สบืเนื่องจำกโปรโมชัน่รวยเปรี้ยง 2 ในเดอืนเม.ย.-พ.ค. 2556 และโปรโมชัน่อิชตินัทวัร์ยกแก๊ง        
ฮอกไกโด ช่วงเดอืนส.ค.-พ.ย. 2556 ผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ ได้รบัควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกและ      
บรษิทัฯ จดัส่งสนิคำ้ไปใหท้ีศ่นูยก์ระจำยสนิคำ้ของ IGT ไมท่นั ทำงคู่คำ้ของ IGT จงึขอน ำรถขนส่งเขำ้
มำรบัทีห่น้ำโรงงำนของบรษิทัฯ เองโดยตรง โดยทำงบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบค่ำขนส่งทีท่ำงคู่คำ้ของ 
IGT เบกิมำ จ ำนวน 53 เทีย่ว โดยเป็นกำรเบกิค่ำจำ้งขนส่งตำมทีเ่กดิจรงิ  

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเกดิขึน้จำกเหตุสุดวสิยัเนื่องจำกสนิคำ้ของ    บรษิทัฯ 
ไดร้บัควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก ท ำใหบ้รษิทัฯ จดัส่งสนิคำ้ไม่ทนั คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำกำรที่
ทำงคู่คำ้ของ IGT ขอน ำรถขนส่งมำรบัทีห่น้ำโรงงำนของบรษิทัฯ เองโดยตรงมคีวำมสมเหตุสมผล ท ำ
ใหไ้มเ่กดิภำวะของขำดตลำดอนัจะกระทบต่อชือ่เสยีงของบรษิทัฯ นอกจำกนี้ รำคำค่ำจำ้งขนส่งตำมที่
เกิดขึ้นจริงดงักล่ำวเป็นรำคำตลำดซึ่งสำมำรถเทยีบเคียงได้กบัผู้ให้บรกิำรขนส่งทัว่ไป จึงเห็นว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล  
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บคุคลท่ีอาจมี    
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2555 ปี 2556 

  ค่ำอะไหลร่ถยนต ์
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 
(รายการดงักล่าวจะไมเ่กดิขึน้
อกีในอนาคต) 

- 
- 

0.14 
- 

 รำยกำรดงักล่ำวมรีำยกำรซ่อมหลกั 1 รำยกำร จ ำนวนเงนิ 68,224 บำท ในเดอืน พ.ค. 2556 ซึ่งเป็น
กำรเปลีย่นเครือ่งยนต์ของรถขนส่งสนิคำ้ซึง่ขบัส่งสนิคำ้ไปร่วมกจิกรรมส่งเสรมิกำรขำยต่ำงจงัหวดัและ
เสียระหว่ำงทำง ทัง้นี้ศูนย์ซ่อมได้ประเมนิค่ำซ่อมศูนย์มำเป็นรำคำที่สูงประมำณ 150,000 บำท 
อย่ำงไรกต็ำม พนกังำนช่ำงซ่อมบ ำรุงของ IGT ซึง่มปีระสบกำรณ์และควำมช ำนำญ ไดแ้นะน ำใหไ้ปซื้อ
เครือ่งอะไหล่      เซยีงกงจำกบรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนัที่ IGT ใชบ้รกิำรอยู่และไดร้บัส่วนลด เนื่องจำก
รถคนัทีเ่สยีดงักล่ำวเป็นรถมอืสอง มอีำยุ 8 ปี ซึ่งหมดระยะประกนัซ่อมศูนย์แลว้ ทัง้นี้ ช่ำงของ IGT 
ช่วยด ำเนินกำรซ่อมให้และเป็นธุระจดัซื้อโดยใชเ้ครดติของ IGT ซึ่งในภำยหลงั IGT ไดเ้รยีกเกบ็ค่ำ
อะไหล่บวกค่ำซ่อมประมำณรอ้ยละ 4 ซึง่ถูกกว่ำกำรน ำไปซ่อมทีอู่่ซ่อมทัว่ไปมำก  

 ส ำหรบัรำยกำรอื่นๆ อกี 5 รำยกำรเป็นรำยกำรทีเ่กดิในไตรมำส 2 จ ำนวน 2 รำยกำร และไตรมำส 3 
จ ำนวน 3 รำยกำร ตำมล ำดบั ไดแ้ก่ 1) กำรเปลีย่นยำงลอ้รถ 1 คนั (4 เสน้) จ ำนวนเงนิ 11,657 บำท 
ซึ่งพบว่ำยำงลอ้รถหมดสภำพ และขณะนัน้รถไดไ้ปส่งของที่ IGT จงึไดน้ ำรถไปเปลีย่นยำงด่วนที่อู่
บรเิวณใกลเ้คยีง (บรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั) โดยใชเ้ครดติของ IGT ไปก่อน  2) กำรเปลีย่นอะไหล่ยำง
รองแท่นเครือ่ง จ ำนวนเงนิ 10,006 บำท โดยยำงรองแท่นเครือ่งฉกีขำดและเป่ือยยุ่ย อำจเกดิอนัตรำย
ได้ 3) กำรเปลี่ยนชุดเบรคเนื่องจำกเบรคไม่อยู่ เกรงว่ำจะเกดิอนัตรำย จ ำนวนเงนิ  9,744 บำท           
4) กำรเปลีย่นอะไหล่คอมเพรสเซอรแ์อรม์อืสองเพื่อทดแทนตวัเก่ำทีไ่หมแ้ละน ้ำยำแอร์ร ัว่ จ ำนวนเงนิ 
26,407 บำท 5) กำรเปลีย่นอะไหล่ตูแ้อรเ์นื่องจำกตูแ้อร์ร ัว่ จ ำนวนเงนิ 11,340 บำท ทัง้ 5 รำยกำร ได้
ขอซื้ออะไหล่จำกอู่ซ่อมรถที่ IGT ตดิต่อเป็นประจ ำ (บรษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั) และใชเ้ครดติของ IGT 
ไปก่อนเพือ่ไดร้บัส่วนลดพเิศษ โดยช่ำงของ IGT เป็นผูช้่วยซื้ออุปกรณ์และช่วยซ่อมให ้

 รำยกำรทัง้หมดดงักล่ำวทำง IGT เป็นผูอ้อกเงนิไปก่อนและมำเบกิบรษิทัฯ ในภำยหลงั ในรำคำตำมที่
เกดิจรงิ โดยบวกค่ำบรกิำรไม่เกนิรอ้ยละ 5 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่มนีโยบำยกำรน ำรถไปซ่อมที ่ IGT กำร
ซ่อมดงักล่ำวเป็นเหตุสุดวสิยั ไม่มรีำยกำรดงักล่ำวในไตรมำส 4 และจะไม่มรีำยกำรนี้เกดิขึน้อกีใน
อนำคต  
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บคุคลท่ีอาจมี    
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2555 ปี 2556 

      ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำโดยปกตบิรษิทัฯ มอีู่ซ่อมรถทีใ่ห้บรกิำรตรวจสภำพและซ่อมรถของ
บรษิทัฯ เป็นประจ ำอยู่แลว้ รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสุดวสิยั อย่ำงไรกต็ำม ช่ำงซ่อมบ ำรุงของ IGT 
มคีวำมช ำนำญซึ่งช่วยบรษิทัฯ ซ่อมรถให้ และได้รบัส่วนลดจำกอู่ซ่อมรถที่ IGT ใช้บรกิำรอนัเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ จงึเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
ก ำชบัแก่ผูบ้รหิำรว่ำในอนำคตหำกเกดิเหตุกำรณ์รถเสยีตอ้งซ่อม ใหบ้รษิทัฯ น ำรถไปซ่อมเอง โดยใน
เบือ้งตน้อำจให ้IGT ช่วยต่อรองเจรจำเพื่อใหไ้ดส้่วนลดเหมอืนที่ IGT ไดร้บั เนื่องจำก IGT มจี ำนวน
รถทีเ่ยอะและมอี ำนำจกำรต่อรองทีด่กีบัศูนย์ซ่อม และนับจำกนี้ไป บรษิทัฯ จะท ำกำรซ่อมรถภำยใต้
ชือ่บรษิทัฯ และจ่ำยเงนิจำกบรษิทัฯ เอง ดงันัน้รำยกำรดงักล่ำวกบั IGT จะไมเ่กดิขึน้อกีในอนำคต 

2 บรษิทั เจแปนนีส 
ไพรม์ เรสเตอร-์
รองส ์มำเนจเมน้ท ์
จ ำกดั (JPRM) 

ค่ำอำหำรและเครือ่งดืม่ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

2.28 
0.14 

         0.88 
                  0.00 

 รำยกำรในปี 2555 เป็นรำยกำรซื้อเครื่องปรุง เช่น น ้ำตำล เกลอื ซอส และอุปกรณ์สิ้นเปลอืงทีใ่ชใ้น
ครวั เช่น ถุงขยะ จำก JPRM เนื่องจำกรำ้นอำหำรในเครอืของ JPRM  มหีอ้งเกบ็ของและตัง้อยู่ใกล้
สำขำรำ้นอำหำรของบรษิทัฯ  และเป็นรำยกำรค่ำรบัรองโดยบรษิทัฯ ซื้ออำหำรจำก JPRM เพื่อรบัรอง
ลกูคำ้ 

 รำยกำรซื้อวตัถุดบิและอุปกรณ์มตีน้ทุนไมต่่ำงจำกรำคำทีเ่สนอโดยคู่คำ้รำยอื่น    
 รำคำอำหำรส ำหรบักำรรบัรองคดิรำคำปกตเิหมอืนลกูคำ้ JPRM ทัว่ไป 
 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยธุรกจิอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรซื้อวตัถุดบิและอุปกรณ์จะไม่เกดิขึน้

อกีในอนำคต 
 ส ำหรบัรำยกำรทีเ่กดิขึน้ใน ปี 2556 เป็นรำยกำรค่ำรบัรอง โดยบรษิทัฯ ซื้ออำหำรจำก JPRM เพื่อ

รบัรองลกูคำ้ โดยรำคำอำหำรส ำหรบักำรรบัรองคดิรำคำปกตเิหมอืนลกูคำ้ JPRM ทัว่ไป 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำกำรรบัรองลูกคำ้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ อกีทัง้รำคำอำหำร
ส ำหรบักำรรบัรองคดิรำคำปกตเิหมอืนทีค่ดิกบัลกูคำ้ JPRM ทัว่ไป จงึมคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิโดยปกต ิ
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ปี 2555 ปี 2556 

รำยไดก้ำรขำยวตัถุดบิ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 
(รายการดงักล่าวจะไมเ่กดิขึน้
อกีในอนาคต) 

0.33 
0.33 

- 
- 

 บรษิทัฯ ไดข้ำยเนื้อววับำงส่วนใหแ้ก่รำ้นอำหำรในเครอืของ JPRM ไดแ้ก่ รำเมน แชมเป้ียน และ ตนั
ตนั อิซำกำยะ บุฟเฟต์  ทัง้นี้ เนื่องจำกร้ำนโตกยิะซึ่งเป็นรำ้นอำหำรของบรษิัทฯ ได้ซื้อเนื้อววัเพื่อ
น ำมำใหบ้รกิำรในรำ้นอำหำร แต่เพือ่เป็นกำรบรหิำรสนิคำ้คงเหลอืทีเ่กนิควำมตอ้งกำร บรษิทัฯ จงึขำย
วตัถุดบิดงักล่ำวให ้JPRM เป็นครัง้ครำว 

 รำคำขำยคดิโดยรำคำทุนบวกก ำไร 5%  
 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยธุรกจิอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดงักล่ำวจะไมเ่กดิขึน้อกีในอนำคต 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรด ำเนินธุรกจิโดยปกต ิ

 

2 JPRM (ต่อ) รำยไดค้่ำธรรมเนียมบรหิำร 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 
(รายการดงักล่าวจะไมเ่กดิขึน้
อกีในอนาคต) 

        2.28 
0.46 

- 
- 

 ในปี 2555 ผูบ้รหิำรในส่วนธุรกจิรำ้นอำหำรของบรษิัทฯ ไดใ้ห้ค ำปรกึษำเกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิ
รำ้นอำหำรใหแ้ก่ผูบ้รหิำรธุรกจิรำ้นอำหำรในเครอืของ JPRM  

 คดิค่ำธรรมเนียมโดยเรยีกเกบ็ตำมเงนิเดอืนผูบ้รหิำรทีใ่หค้ ำปรกึษำเป็นรำยเดอืน 
 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยธุรกจิอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดงักล่ำวจะไมเ่กดิขึน้อกีในอนำคต 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม   แนว
ทำงกำรด ำเนินธุรกจิโดยปกต ิ

3 บรษิทั ภำสกรนท ี
จ ำกดั (PAS) 

ค่ำใชจ้่ำยซื้อหอ้งพกั 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

0.42 
- 

          0.37 
       - 

 รำยกำรซื้อหอ้งพกัจำก PAS ซึ่งด ำเนินธุรกจิทีพ่กัตำกอำกำศ วลิล่ำ มำรอ็ก รสีอร์ท  อ.ปรำณบุร ี    
จ.ประจวบครีขีนัธ ์เพือ่น ำมำใชใ้นกำรประชำสมัพนัธ ์เช่น กำรเลีย้งขอบคุณสือ่มวลชน  

 ซื้อหอ้งพกัในรำคำส่วนลดพเิศษประมำณ 50% 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ โดยบรษิัทฯ ไดร้บั
ส่วนลดค่ำห้องพกั 50% เพื่อน ำมำใช้ในกจิกรรมกำรประชำสมัพนัธ์ของบรษิัทฯ ถือได้ว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวมปีระโยชน์ต่อบรษิทัฯ และมคีวำมสมเหตุสมผล รวมถงึเป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิ
โดยปกต ิ



                                                                                                                                                                            บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที ่2 หน้ำ 76 

บคุคลท่ีอาจมี    
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2555 ปี 2556 

รำยไดก้ำรขำยชอ็คโกแลต 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 
(รายการดงักล่าวจะไม่เกดิขึ้น
อกีในอนาคต) 

          0.05 
         0.01 

- 
        - 

 รำยกำรขำยอำหำรประเภทชอ็คโกแลต (จำกรำ้น Melt Me) ให ้PAS  
 มรีำคำขำยเทยีบเคยีงไดก้บักำรขำยใหล้กูคำ้ทัว่ไป 
 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยธุรกจิอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดงักล่ำวจะไมเ่กดิขึน้อกีในอนำคต 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรด ำเนินธุรกจิโดยปกต ิ

4 บรษิทั กนิ กบั ตนั 
จ ำกดั (KIN) 

เงนิกูย้มื ณ ตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 
(ลดลง)ระหว่ำงงวด 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 
ดอกเบีย้จ่ำย 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

- 
30.00 

- 
30.00 

 
0.00 
0.00 

30.00 
- 

(30.00) 
- 
 

0.14 
- 

 เมือ่ 28 ธ.ค. 2555 บรษิทัฯ กูย้มืเงนิจำก KIN ในรูปของตัว๋สญัญำใชเ้งนิ โดยไม่มหีลกัประกนั และมี
ก ำหนดช ำระคนืเมือ่ทวงถำม โดยบรษิทัฯ ไดช้ ำระคนืเงนิกูย้มืทัง้หมดในเดอืน ก.พ. 2556 

 คดิอตัรำดอกเบีย้ 4% ต่อปี  
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ โดยเงนิกูย้มืดงักล่ำว
ไดน้ ำมำใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน ช่วยเสรมิสภำพคล่องใหบ้รษิทัฯ นอกจำกนี้ อตัรำดอกเบี้ย 4% ต่อปี
เป็นอัตรำดอกเบี้ยที่ต ่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยของสถำบนักำรเงนิที่บริษัทฯ ได้ร ับ จึงเห็นว่ำมคีวำม
สมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิโดยปกต ิ
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บคุคลท่ีอาจมี    
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2555 ปี 2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยทรพัยส์นิ
และวตัถุดบิ/สนิคำ้คงเหลอื 
(ขำยธุรกจิอำหำร) 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 

- 
 
 
- 

     94.93 
             
 

    - 

 เนื่องจำกรำยไดแ้ละก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกจิอำหำรคดิเป็นสดัส่วนน้อยเมือ่เทยีบกบัธุรกจิเครื่องดื่ม
ซึ่งเป็นธุรกจิหลกั ทำงบรษิัทฯ จงึได้จ ำหน่ำยส่วนธุรกจิอำหำรให้แก่ บรษิัท กนิกบัตนั จ ำกดั (KIN) 
โดยจ ำหน่ำยเฉพำะทรพัย์สนิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิของส่วนธุรกจิอำหำรในรำคำรวม 94.79 ลำ้น
บำท และได้ด ำเนินกำรส่งมอบทรัพย์สินดงักล่ำวในวนัที่ 1 มกรำคม 2556 ทัง้นี้  บริษัทฯ ไม่ได้
จ ำหน่ำยทรพัยส์นิและหนี้สนิสว่นทีเ่หลอืของส่วนธุรกจิอำหำรเนื่องจำกเป็นรำยกำรทีม่ผีลผกูพนับรษิทั
ฯ ตำมกฎหมำย ซึง่กำรโอนสทิธดิงักล่ำวจะตอ้งใชเ้วลำในกำรขอค ำยนิยอมจำกคู่คำ้ทุกรำย อย่ำงไรก็
ตำม บรษิทัฯ ไดร้บัช ำระตำมทรพัย์สนิและไดช้ ำระคนืหนี้สนิส่วนที่มไิดจ้ ำหน่ำยไปเรยีบรอ้ยแล้วใน
ไตรมำส 1/2556  

 รำยกำรทรพัยส์นิธุรกจิรำ้นอำหำรของบรษิทัฯ ทีจ่ ำหน่ำยใหแ้ก่ KIN ไดแ้ก่ อุปกรณ์ และส่วนตกแต่งที่
สำขำรำ้นอำหำร (Melt Me, โทคยิะ) และทีค่รวักลำง รวมถงึวตัถุดบิและสนิคำ้คงเหลอื ตำมสญัญำซื้อ
ขำยทรพัยส์นิ ลงวนัที ่28 ธนัวำคม 2555 ระหว่ำงบรษิทัฯ และ KIN เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิ้น 94.79 ลำ้น
บำท (ยงัไมร่วมภำษมีลูค่ำเพิม่และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย)  

 นอกเหนือจำกในสญัญำขำ้งตน้ บรษิทัฯ ไดข้ำยชุดพนักงำนใหก้บั KIN อกีเป็นจ ำนวน 0.14 ลำ้นบำท 
มลูค่ำรำยกำรทัง้หมดจงึเท่ำกบั 94.93 ลำ้นบำท โดยบรษิทัฯ มกี ำไรจำกกำรขำยทรพัย์สินทัง้หมด
ดงักล่ำวจ ำนวน 66,699.50 บำท 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เนื่องจำกบรษิทัฯ มุง่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิเครื่องดื่มเป็นหลกั รวมถงึรำยไดแ้ละก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกจิ
อำหำรคดิเป็นสดัส่วนน้อยเมือ่เทยีบกบัธุรกจิเครื่องดื่มซึ่งเป็นธุรกจิหลกั ทำงบรษิัทฯ จงึไดจ้ ำหน่ำย
ส่วนธุรกิจอำหำรให้แก่ KIN คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิโดยปกต ิ

ค่ำอำหำรและเครือ่งดืม่ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 

- 
- 

0.96 
0.05 

 รำยกำรซื้ออำหำรจำกรำ้นอำหำรของ KIN เพือ่รบัรองลกูคำ้  
 รำยกำรค่ำอำหำรคดิรำคำปกตเิหมอืนลกูคำ้รำ้น KIN ทัว่ไป 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเห็นว่ำกำรรบัรองลูกค้ำเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทัง้
รำยกำรดงักล่ำวคดิค่ำอำหำรรำคำปกตเิหมอืนลูกคำ้รำ้น KIN ทัว่ไป จงึถอืไดว้่ำรำยกำรดงักล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิโดยปกต ิ
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บคุคลท่ีอาจมี    
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2555 ปี 2556 

5 บรษิทั ตนั แอส-
เซท็ จ ำกดั (TAN) 

ค่ำใชจ้่ำยซื้อหนงัสอื 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

          0.36 
              - 

0.20 
0.20 

 รำยกำรซื้อหนังสอื “วถิไีม่ตนั” และ “ค ำตนั” จำก TAN เพื่อน ำมำแจกเป็นของขวญั และขำยในสำขำ
รำ้น Melt Me ของบรษิทัฯ   

 ก ำหนดรำคำขำยโดยคดิรำคำส่ง 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรซื้อหนังสือเพื่อน ำมำแจกเป็นของขวัญเป็นกำร
ประชำสมัพนัธใ์หก้บับรษิทัฯ ทำงออ้มและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ สำมำรถซื้อหนงัสอืได้
ในรำคำขำยส่ง จงึถอืไดว้่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 

6 บรษิทั อซีลิี ่จ ำกดั 
(EZL) 

รำยไดก้ำรขำยสนิคำ้ 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 
(รายการดงักล่าวจะไมเ่กดิขึน้
อกีในอนาคต) 

0.17 
0.06 

- 
- 

 รายการในปี 2555 ไดแ้ก่รำยกำรขำยสนิคำ้ประเภทวสัดุสิน้เปลอืงเช่น ถุงขยะ ถุงมอื กระดำษเครือ่งคดิ
เลข ให ้EZILI เพือ่ประโยชน์ในกำรจดัซื้อ โดยเป็นกำรรวมกลุ่มเพือ่ซื้อสนิคำ้จะช่วยเพิม่อ ำนำจต่อรอง
ในกำรบรหิำรตน้ทุน ซึง่รำคำขำยก ำหนดโดยรำคำตน้ทุนบวกก ำไร 5% 

 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยธุรกจิอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดงักล่ำวจะไมเ่กดิขึน้อกีในอนำคต 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเห็นว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรด ำเนินธุรกจิโดยปกต ิ

ค่ำรบัรอง 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

- 
- 

0.02 
- 

 รำยกำรค่ำรบัรองโดยบรษิทัฯ ซื้ออำหำรจำก EZL เพือ่รบัรองลกูคำ้จ ำนวน 15,120 บำทและค่ำอำหำร
คดิรำคำปกตเิหมอืนลกูคำ้รำ้น EZL ทัว่ไป 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวคดิค่ำอำหำรรำคำปกตเิหมอืนลูกคำ้รำ้น  EZL 
ทัว่ไป จงึถอืไดว้่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิโดย
ปกต ิ
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บคุคลท่ีอาจมี    
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2555 ปี 2556 

7 บรษิทั เวดดิง้  
บสิซเินส  
คอนซลัแทน้ท ์
จ ำกดั 
(WED) 

รำยไดค้่ำอำหำรทีจ่ดั
โปรโมชัน่รว่มกนั 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 
(รายการดงักล่าวจะไม่เกดิขึ้น
อกีในอนาคต) 

0.03 
0.00 

- 
- 

 เป็นรำยกำรค่ำขำยอำหำรที่ลูกค้ำของ WED น ำคูปองจำกกำรซื้อแพ็คเกจถ่ำยภำพมำใช้บรกิำรที่
รำ้นอำหำร  

 รำคำอำหำรคดิรำคำปกตเิหมอืนลกูคำ้ทัว่ไป 
 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยธุรกจิอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดงักล่ำวจะไมเ่กดิขึน้อกีในอนำคต 
 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำกำรจดัโปรโมชัน่เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ อกีทัง้รำคำที่
ก ำหนดไมแ่ตกต่ำงจำกทีค่ดิกบัลูกคำ้ทัว่ไป รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรด ำเนินธุรกจิโดยปกต ิ

  ค่ำใชจ้่ำยซื้อกระดำษต่อเนื่อง 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 
 

0.03 
0.00 

- 
- 

 เป็นรำยกำรซื้อกระดำษต่อเนื่องเพื่อน ำมำพมิพ์ใบเรยีกเก็บเงนิและใบเสร็จรบัเงนิ เพื่อน ำมำใช้ใน
บรษิทัฯ เพือ่ประโยชน์ในกำรจดัซื้อ โดยเป็นกำรรวมกลุ่มเพือ่ซื้อสนิคำ้จะช่วยเพิม่อ ำนำจต่อรองในกำร
บรหิำรตน้ทุน  

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัฯ และเป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิโดยปกต ิ

8 นำงองิ ภำสกรนท ี เงนิกูย้มื ณ ตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 
(ลดลง)ระหว่ำงงวด 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 
 
ดอกเบีย้จ่ำย 
ยอดคงคำ้ง ณ สิน้งวด 

700.00 
916.00 

(866.00) 
750.00 

 
54.08 
3.00 

750.00 
520.00 

 (270.00) 
1,000.00 

 
41.95 
3.40 

 บรษิทัฯ กู้ยมืเงนิจำกนำงองิ ในรูปของตัว๋สญัญำใชเ้งนิ โดยไม่มหีลกัประกนั และมกี ำหนดช ำระคนื
วนัที ่30 มถุินำยน 2558 

 ในปี 2555 คดิอตัรำดอกเบีย้ 5% ต่อปี ตัง้แต่ไตรมำส 2 ปี 2556 คดิอตัรำดอกเบี้ย 4% ต่อปี และจะมี
กำรทบทวนอตัรำดอกเบีย้ทุกไตรมำส   

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ โดยเงนิกูย้มืดงักล่ำว
ไดน้ ำมำใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน ช่วยเสรมิสภำพคล่องใหบ้รษิทัฯ นอกจำกนี้ อตัรำดอกเบี้ย 4% ต่อปี
เป็นอัตรำดอกเบี้ยที่ต ่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยของสถำบนักำรเงนิที่บริษัทฯ ได้ร ับ จึงเห็นว่ำมคีวำม
สมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิโดยปกต ิ
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การค า้ประกนัและการจ านอง 

ผูค้  า้ประกนั 
 

ผูไ้ด้รบัวงเงินกู้ 
 

วงเงินสินเช่ือ 
วงเงินกู้ยืม 
(ล้านบาท) 

วงเงินท่ีใช้ไป 
ณ 31 ธ.ค. 56 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดสินทรพัยก์ารค า้
ประกนั/จ านอง 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

1 นำยตนั ภำสกรนท ี บรษิทัฯ วงเงนิกูร้ะยะยำวระยะเวลำ 9 
ปี จ ำนวน 691 ลำ้นบำท  
(Tranche A ของวงเงินกู ้
1,663 ลำ้นบำท) 

691.00 689.00 นำยตนั ภำสกรนท ีค ้ำประกนับุคคล
เต็มวงเงนิ ทัง้นี้ภำระค ้ำประกนัจะถูก
ยกเลกิไปเมือ่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึ้น
ในอดีตและเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ไมม่กีำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกัน
ดงักล่ำว 

บรษิทัฯ วงเงนิกูร้ะยะยำวครบก ำหนด
ช ำระวนัที่ 31 ม.ีค. 2564 
จ ำนวน 972 ลำ้นบำท 
(Tranche B ของวงเงินกู ้
1,663 ลำ้นบำท) 

972.00 834.36 นำยตัน ภำสกรนทีค ้ำประกันบุคคล
เต็มวงเงนิ ทัง้นี้ภำระค ้ำประกนัจะถูก
ยกเลกิไปเมือ่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึ้น
ในอดีตและเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ไมม่กีำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกัน
ดงักล่ำว 

บรษิทัฯ วงเงนิกูร้ะยะยำวครบก ำหนด
ช ำระวนัที่ 31 ม.ีค. 2563 
จ ำนวน 437.5 ล้ำนบำท 
(แปลงจำกวงเงนิสนิเชื่อ LC 
Sight/Term, DL/LC, L/G, 
T/R เดมิ) 

437.50 327.45 นำยตัน ภำสกรนทีค ้ำประกันบุคคล
เต็มวงเงนิ ทัง้นี้ภำระค ้ำประกนัจะถูก
ยกเลกิไปเมือ่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึ้น
ในอดีตและเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ไมม่กีำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกัน
ดงักล่ำว 

บรษิทัฯ วงเงนิกูร้ะยะยำวครบก ำหนด
ช ำระวนัที่ 31 ม.ีค. 2564 
จ ำนวน 224 ลำ้นบำท  

224.00 73.80 นำยตัน ภำสกรนทีค ้ำประกันบุคคล
เต็มวงเงนิ ทัง้นี้ภำระค ้ำประกนัจะถูก
ยกเลกิไปเมือ่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึ้น
ในอดีตและเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ไมม่กีำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกัน
ดงักล่ำว 
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ผูค้  า้ประกนั 
 

ผูไ้ด้รบัวงเงินกู้ 
 

วงเงินสินเช่ือ 
วงเงินกู้ยืม 
(ล้านบาท) 

วงเงินท่ีใช้ไป 
ณ 31 ธ.ค. 56 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดสินทรพัยก์ารค า้
ประกนั/จ านอง 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

1   นำยตนั ภำสกรนท ี
(ต่อ) 

บรษิทัฯ  วงเงนิสนิเชื่อ Bridge Loan, 
Medium-Term Loan, 
Revolving Credit 

Bridge Loan 
990.00 

Medium-
Term Loan 

770.00 
Revolving 

Credit 100.00 

657.12 นำยตัน ภำสกรนทีค ้ำประกันบุคคล
เต็มวงเงนิทัง้ 3 วงเงนิ ทัง้นี้ภำระค ้ำ
ประกนัจะถูกยกเลกิไปเมือ่เป็นบรษิัท
จดทะเบยีน 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึ้น
ในอดีตและเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ไมม่กีำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกัน
ดงักล่ำว  

บรษิทัฯ วงเงนิกูร้ะยะยำว 7 ปี จ ำนวน 
1,800 ลำ้นบำท 

1,800.00 - นำยตนั ภำสกรนท ี ค ้ำประกนับุคคล
เต็มวงเงนิ ทัง้นี้ภำระค ้ำประกนัจะถูก
ยกเลกิไปเมือ่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึ้น
ในอดีตและเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ไมม่กีำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกัน
ดงักล่ำว 

2 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั ตนั           
แอสเซท็ จ ำกดั 
(TAN) 
 
 
 
 
 

บรษิทัฯ วงเงนิกูร้ะยะยำวระยะเวลำ 9 
ปี จ ำนวน 691 ลำ้นบำท  
(Tranche A ของวงเงินกู ้
1,663 ลำ้นบำท) 

691.00 689.00 TAN ค ้ำประกนัในนำมนิติบุคคลเต็ม
วงเงนิ และจ ำนองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูก
สรำ้งกรรมสทิธิข์อง TAN ไดแ้ก่โฉนด
เลขที ่ 25468, 5214, 77370, 38783-
89, 197350  

ทัง้นี้ภำระค ้ำประกนัจะถูกยกเลกิและ
ภำระจ ำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึ้น
ในอดีตและเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ไมม่กีำร
คดิค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนัและ
จ ำนองดงักล่ำว 
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ผูค้  า้ประกนั 
 

ผูไ้ด้รบัวงเงินกู้ 
 

วงเงินสินเช่ือ 
วงเงินกู้ยืม 
(ล้านบาท) 

วงเงินท่ีใช้ไป 
ณ 31 ธ.ค. 56 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดสินทรพัยก์ารค า้
ประกนั/จ านอง 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

2 บรษิทั ตนั           
แอสเซท็ จ ำกดั 
(TAN) (ต่อ) 
 

บรษิทัฯ วงเงนิกูร้ะยะยำวครบก ำหนด
ช ำระวนัที่ 31 ม.ีค. 2564 
จ ำนวน 972 ลำ้นบำท 
(Tranche B ของวงเงินกู ้
1,663 ลำ้นบำท) 

972.00 834.36 TAN ค ้ำประกนัในนำมนิตบิุคคลเต็ม
วงเงนิ และจ ำนองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูก
สรำ้งกรรมสทิธิข์อง TAN ไดแ้ก่โฉนด
เลขที ่ 25468, 5214, 77370, 38783-
89, 197350  

ทัง้นี้ภำระค ้ำประกนัจะถูกยกเลกิและ
ภำระจ ำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึ้น
ในอดีตและเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ไมม่กีำร
คดิค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนัและ
จ ำนองดงักล่ำว 

บรษิทัฯ วงเงนิกูร้ะยะยำวครบก ำหนด
ช ำระวนัที่ 31 ม.ีค. 2563 
จ ำนวน 437.5 ล้ำนบำท 
(แปลงจำกวงเงนิสนิเชื่อ LC 
Sight/Term, DL/LC, L/G, 
T/R เดมิ) 

437.50 327.45 TAN ค ้ำประกนัในนำมนิตบิุคคลเต็ม
วงเงนิ และจ ำนองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูก
สรำ้งกรรมสทิธิข์อง TAN ไดแ้ก่โฉนด
เลขที ่ 25468, 5214, 77370, 38783-
89, 197350  

ทัง้นี้ภำระค ้ำประกนัจะถูกยกเลกิและ
ภำระจ ำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึ้น
ในอดีตและเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ไมม่กีำร
คดิค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนัและ
จ ำนองดงักล่ำว 

บรษิทัฯ วงเงนิกูร้ะยะยำวครบก ำหนด
ช ำระวนัที่ 31 ม.ีค. 2564 
จ ำนวน 224 ลำ้นบำท  

224.00 73.80 TAN ค ้ำประกนัในนำมนิตบิุคคลเต็ม
วงเงนิ และจ ำนองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูก
สรำ้งกรรมสทิธิข์อง TAN ไดแ้ก่โฉนด
เลขที ่ 25468, 5214, 77370, 38783-
89, 197350  

ทัง้นี้ภำระค ้ำประกนัจะถูกยกเลกิและ
ภำระจ ำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึ้น
ในอดีตและเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ไมม่กีำร
คดิค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนัและ
จ ำนองดงักล่ำว 
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ผูค้  า้ประกนั 
 

ผูไ้ด้รบัวงเงินกู้ 
 

วงเงินสินเช่ือ 
วงเงินกู้ยืม 
(ล้านบาท) 

วงเงินท่ีใช้ไป 
ณ 31 ธ.ค. 56 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดสินทรพัยก์ารค า้
ประกนั/จ านอง 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

3 บรษิทั ภำสกรนท ี
จ ำกดั (PAS) 

บรษิทัฯ วงเงนิกูร้ะยะยำวครบก ำหนด
ช ำระวนัที่ 31 ม.ีค. 2564 
จ ำนวน 972 ลำ้นบำท 
(Tranche B ของวงเงินกู ้
1,663 ลำ้นบำท) 

972.00 834.36 จ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงตำม
โฉนดเลขที ่ 21533, น.ส. 3 ก เลขที ่
2148 จ.ประจวบคีรีข ันธ์ กรรมสิทธิ ์
ของ PAS ทัง้นี้ ภำระจ ำนองจะถูกไถ่
ถอนเมือ่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึ้น
ในอดีตและเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ไมม่กีำร
คิดค่ ำ ธร รม เนี ยม ในกำรจ ำนอ ง
ดงักล่ำว 

บรษิทัฯ วงเงนิกูร้ะยะยำวครบก ำหนด
ช ำระวนัที่ 31 ม.ีค. 2563 
จ ำนวน 437.5 ล้ำนบำท 
(แปลงจำกวงเงนิสนิเชื่อ LC 
Sight/Term, DL/LC, L/G, 
T/R เดมิ) 

437.50 327.45 จ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงตำม
โฉนดเลขที ่ 21533, น.ส. 3 ก เลขที ่
2148 จ.ประจวบคีรีข ันธ์ กรรมสิทธิ ์
ของ PAS ทัง้นี้ ภำระจ ำนองจะถูกไถ่
ถอนเมือ่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึ้น
ในอดีตและเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ไมม่กีำร
คิดค่ ำ ธร รม เนี ยม ในกำรจ ำนอ ง
ดงักล่ำว 

บรษิทัฯ วงเงนิกูร้ะยะยำวครบก ำหนด
ช ำระวนัที่ 31 ม.ีค. 2564 
จ ำนวน 224 ลำ้นบำท  

224.00 73.80 จ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงตำม
โฉนดเลขที ่ 21533, น.ส. 3 ก เลขที ่
2148 จ.ประจวบคีรีข ันธ์ กรรมสิทธิ ์
ของ PAS ทัง้นี้ ภำระจ ำนองจะถูกไถ่
ถอนเมือ่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึ้น
ในอดีตและเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ไมม่กีำร
คิดค่ ำ ธร รม เนี ยม ในกำรจ ำนอ ง
ดงักล่ำว 
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ผูค้  า้ประกนั 
 

ผูไ้ด้รบัวงเงินกู้ 
 

วงเงินสินเช่ือ 
วงเงินกู้ยืม 
(ล้านบาท) 

วงเงินท่ีใช้ไป 
ณ 31 ธ.ค. 56 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดสินทรพัยก์ารค า้
ประกนั/จ านอง 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

4 บรษิทั ตนั องิ   
แอสเซท็ จ ำกดั 
(TAN ENG) 

บรษิทัฯ วงเงนิสนิเชือ่ Bridge Loan, 
Medium-Term Loan, 
Revolving Credit 

Bridge Loan 
990.00 

Medium-
Term Loan 

770.00 
Revolving 

Credit 100.00 

657.12 Bridge Loan 

- จ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
ตำมโฉนดเลขที่ 7123, 7126 ถ.
สุขมุวทิ 40 กทม. กรรมสทิธิข์อง 
TANENG ทัง้นี้ ภำระจ ำนองจะ
ถูกไถ่ถอนเมื่อ เ ป็นบริษัทจด
ทะเบยีน 

- TANENG ค ้ำประกนัในนำมนิติ
บุคคลเตม็วงเงนิ 

Medium-Term Loan  

- จ ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง
ตำมโฉนดเลขที่ 7123, 7126 ถ.
สุขมุวทิ 40 กทม. กรรมสทิธิข์อง 
TANENG ทัง้นี้ ภำระจ ำนองจะ
ถูกไถ่ถอนเมื่อ เ ป็นบริษัทจด
ทะเบยีน 

- TANENG ค ้ำประกนัในนำมนิติ
บุคคลเตม็วงเงนิ 

ทัง้นี้  ภำระจ ำนองไถ่ถอนได้เมื่อจด
ทะเบียนจ ำนองเครื่องจักรครบถ้วน
และจดทะเบนีจ ำนองล ำดบัสองโฉนด
เลขที่ 13245, 33355 จ.พระนครศร ี
อยุธยำ ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิัทฯ 
และภำระค ้ำประกนัจะถูกยกเลิกเมื่อ
เป็นบรษิทัฯจดทะเบยีน  

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึ้น
ในอดีตและเห็นว่ำเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ไมม่กีำร
คดิค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกนัและ
จ ำนองดงักล่ำว 
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หมายเหตุ 

สรปุรำยละเอยีดกำรค ้ำประกนัและกำรยกเลกิภำระค ้ำประกนัไดส้รุปไวใ้นส่วนที่ 2 หวัขอ้ 5 ทรพัยส์นิที่ใชใ้นกำรประกอบธรุกจิ หวัขอ้ยอ่ย 5.5.7 สญัญำกูย้มืเงนิ
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11.3 ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ  

บรษิทัฯ ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัด้วยควำมระมดัระวงั โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส ำคญั กำรท ำ
รำยกำรระหวำ่งกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทุกรำยกำรเป็นรำยกำรตำมธุรกจิปกต ิหรอืเป็นรำยกำรที่มคีวำมจ ำเป็น
และมคีวำมสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิทัฯ โดยเงื่อนไขต่ำงๆ ของรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึ้นจะถูกก ำหนดให้
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ปกตแิละเป็นไปตำมรำคำตลำด และด ำเนินกำรเช่นเดยีวกบัทีป่ฏบิตักิบัลูกคำ้ทัว่ไปที่มลีกัษณะเดยีวกนัหรอื
ใกลเ้คยีงกนั ส ำหรบักำรกูย้มืเงนิกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ บรษิทัฯ ด ำเนินกำรไปเพื่อเสรมิสภำพคล่องตำมควำมจ ำเป็นเท่ำนัน้ 

11.4 มาตรการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั  

บรษิทัฯ อนุมตัริำยกำรระหวำ่งกนัโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส ำคญั โดยผ่ำนขัน้ตอนกำรพจิำรณำตำมระเบยีบปฏบิตัิ
ของบริษัทฯ และผ่ำนขัน้ตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสูงของบรษิทัฯ ร่วมพจิำรณำถงึผลกระทบและใหม้กีำรก ำหนดรำคำเป็นไปอย่ำงเหมำะสมตำม
เงื่อนไขกำรคำ้ปกตเิสมอืนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดข้ออนุมตัใินหลกักำรเกี่ยวกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่มเีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทัฯ กบั
กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี บรษิทัฯ อำจมรีำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต บรษิทัฯ  จงึขออนุมตัใินหลกักำร
ใหฝ้ำ่ยจดักำรสำมำรถอนุมตักิำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพงึ
กระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอทิธพิลในกำรที่ตนมสีถำนะเป็นกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวข้อง ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทุกไตรมำส  

ในกรณีทีก่รรมกำรบรษิทั กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ กรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีผูน้ัน้ไมม่อี ำนำจในกำรอนุมตัริำยกำรดงักล่ำวกบับรษิทัฯ ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด 

นอกจำกน้ี หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกิดขึ้น บริษทัฯ จะจดัให้
ผู้เชี่ยวชำญอิสระเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืผูถ้อืหุน้ตำมแต่กรณี 

บรษิทัฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัทีส่ ำคญัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

11.5  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึน้ในปจัจุบนัและในอนำคตที่คำดว่ำจะเกดิขึน้กบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง 
โดยถือปฏิบตัิเช่นเดียวกบัลูกค้ำทัว่ไป ด้วยนโยบำยกำรก ำหนดรำคำที่เป็นธรรมและเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป โดยผ่ำน
กระบวนกำรพจิำรณำอนุมตัทิี่ชดัเจน โปร่งใส ยุตธิรรม เป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกบักจิกำรที่ด ีถูกต้องตำมหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ 
และตอ้งเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัตำมทีร่ะบุในขอ้ 3)  
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11.6 สรปุสาระส าคญัของสญัญา/ข้อตกลงท่ีส าคญั 

11.6.1 สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่าย 

เมื่อวนัที่ 20 มถิุนำยน 2554 บรษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำแต่งตัง้บรษิทั ไอ แอม กรนีท ีจ ำกดั ใหเ้ป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บับรษิทัฯ โดย

สญัญำฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 2554 ถงึวนัที่ 30 มถิุนำยน 2557 

คูส่ญัญำ : บรษิทั ไอ แอม กรนีท ีจ ำกดั (“ผูจ้ดัจ ำหน่ำย”) (เดมิชื่อ บรษิทั อชิตินั เทรดดิง้ 

จ ำกดั) 

บรษิทัฯ (“ผูผ้ลติ”) 

วนัทีท่ ำสญัญำ: : 20 มถิุนำยน 2554 

วนัทีส่ญัญำมผีล : 1 กรกฎำคม 2554   

อำยสุญัญำ :  3 ปี (1 กรกฎำคม 2554  - 30 มถิุนำยน 2557) 

อำณำเขต : ผูผ้ลติตกลงใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยส ำหรบัผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มของ
บรษิทัฯ ตำมทีไ่ดต้กลงกนั ในช่องทำงกำรคำ้ทัง้หมดในประเทศไทย ยกเวน้
ช่องทำง Modern Trade 

รำคำและเงื่อนไขกำรช ำระเงนิ : ผูจ้ดัจ ำหน่ำยตอ้งซือ้ผลติภณัฑจ์ำกผูผ้ลติตำมรำคำขำยของผูผ้ลติ ซึ่งมผีลอยู ่ณ 
วนัทีผู่จ้ดัจ ำหน่ำยขำยผลติภณัฑน์ัน้ใหแ้ก่ลูกคำ้และผูผ้ลติออกใบแจง้หน้ี โดยรำคำ
ดงักล่ำวไดร้ะบุไวใ้นสญัญำ และผูจ้ดัจ ำหน่ำยจะขำยสนิคำ้ใหก้บัรำ้นคำ้ตำม
โครงสรำ้งรำคำทีผู่ผ้ลติก ำหนดไวใ้นสญัญำ 

ศูนยก์ระจำยสนิคำ้และกำรจดัสง่ไปศูนย์
กระจำยสนิคำ้ 

: ผูจ้ดัจ ำหน่ำยจะตอ้งหำพืน้ทีเ่กบ็สนิคำ้ทีเ่หมำะสมและเพยีงพอเพื่อใหผู้ผ้ลติจดัสง่

ผลติภณัฑใ์หผู้จ้ดัจ ำหน่ำย 

ผูผ้ลติจะตอ้งจดัสง่ผลติภณัฑไ์ปยงัศูนยก์ระจำยสนิคำ้ โดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยจะแจง้ให้

ผูผ้ลติไดท้รำบล่วงหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั ดว้ยต้นทุนและคำ่ใช้จำ่ยของผูผ้ลติเอง 

กรรมสทิธิใ์นผลติภณัฑ ์ : กรรมสทิธใินผลติภณัฑท์ี่เกบ็รกัษำอยูใ่นศูนยก์ระจำยสนิคำ้เป็นทรพัยส์นิของผูจ้ดั

จ ำหน่ำย 

คำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นกำรตลำดและสง่เสรมิกำร
ขำย 

: ผูผ้ลติเป็นผูร้บัผดิชอบ 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเกบ็สนิคำ้ช ำรุดบกพรอ่ง
ออกจำกทอ้งตลำด 

: กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้ผลิต: ผูผ้ลติเป็นผูร้บัผดิชอบตน้ทุนและคำ่ใช้จำ่ย

ในกำรจดัเกบ็สนิคำ้ทีช่ ำรดุบกพรอ่งออกจำกทอ้งตลำด 

กรณีผลิตภณัฑท่ี์ช ารดุบกพร่อง: ผูผ้ลติตกลงรบัผดิชอบและช ำระคนืใหแ้ก่ผูจ้ดั

จ ำหน่ำยในอตัรำตำมทีต่กลงกนั 

กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้จดัจ าหน่าย: ผูผ้ลติไมต่อ้งรบัผดิชอบ 
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กำรบอกเลกิสญัญำ : กำรบอกเลกิสญัญำโดยมเีหตุอนัสมควร เมื่อมกีรณีใดดงัต่อไปน้ี ใหคู้่สญัญำฝำ่ยที่

มไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญำมสีทิธบิอกเลิกสญัญำน้ีได ้ 

1) คูส่ญัญำฝำ่ยใดมหีน้ีสนิลน้พน้ตวัหรอืตกเป็นบุคคลลม้ละลำย เลกิบรษิทั หรอื

ช ำระบญัช ี

2) คูส่ญัญำฝำ่ยใดกระท ำผดิสญัญำน้ี หรอืไมป่ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมสญัญำใหเ้สรจ็สิน้

ภำยใน 30 วนั หลงัจำกไดร้บัหนงัสอืเรยีกรอ้งจำกคูส่ญัญำอกีฝำ่ยหน่ึง 

ควำมรบัผดิต่อควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำก
สนิคำ้ไมป่ลอดภยั 

: ผูผ้ลติจะตอ้งก ำหนดวธิใีช ้วธิเีกบ็รกัษำ ค ำเตอืนและขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ี่

ถูกตอ้งและชดัเจนตำมสมควรและรบัผดิต่อควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกสนิคำ้ไม่

ปลอดภยัทัง้หมดแต่เพยีงฝำ่ยเดยีว โดยป้องกนัผูจ้ดัจ ำหน่ำยมใิหไ้ดร้บัควำม

เสยีหำยเน่ืองจำกขอ้เรยีกรอ้ง คด ีขอ้กล่ำวหำ ค่ำปรบัทีเ่กดิขึน้จำกสนิคำ้ทีไ่ม่

ปลอดภยัอนัเน่ืองจำกกำรใช้ 

ขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบั : ตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัแก่บุคคลอื่น โดยใหม้ผีลต่อไป 3 ปี หลงัจำก

สญัญำน้ีสิน้สดุลงหรอืถูกบอกเลกิ 

 
11.6.2 สญัญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าท่ีมีรปูนายตนั ภาสกรนที รปูวาด สญัลกัษณ์ และ             

ผลงานออกแบบของนายตนั ภาสกรนที  

คูส่ญัญำ : นำยตนั ภำสกรนท ี(“ผูอ้นุญำต” หรอื “นำยตนั”) กบั 

บรษิทั ไอ แอม กรนีท ีจ ำกดั (“ผูไ้ดร้บัอนุญำต”) (เดมิชื่อ บรษิทั อชิตินั เทรดดิง้ 

จ ำกดั) 

วนัทีท่ ำสญัญำ: : 1 กรกฎำคม 2554   

วนัทีส่ญัญำมผีล : 1 กรกฎำคม 2554   

อำยสุญัญำ : 5 ปี (1 กรกฎำคม 2554  - 30 มถิุนำยน 2559) 

คำ่ตอบแทนสทิธ ิ :  อนุญำตไมค่ดิคำ่ตอบแทนและคำ่ธรรมเนียมใดๆ ส ำหรบัสทิธทิีผู่ไ้ดร้บัอนุญำต
ไดร้บัตำมสญัญำฉบบัน้ี 

กำรผลติและกำรขำยสนิคำ้ :  ในกำรผลติรูปป ัน้และสนิคำ้ทีม่รีูปผูอ้นุญำต รปูวำด สญัลกัษณ์และผลงำน
ออกแบบของ          ผูอ้นุญำตดงักล่ำวตพีมิพ ์ตดิ หรอืประทบัอยูน่ัน้ ผูไ้ดร้บั
อนุญำตตอ้งด ำเนินกำรผลติหรอืวำ่จำ้งบุคคลอื่นเพื่อผลติสนิคำ้ทีเ่หมำะสมกบั
สนิคำ้แต่ละชนิด โดยคำ่ใช้จำ่ยเป็นของผูไ้ดร้บัอนุญำตเอง 

รำคำจ ำหน่ำยสนิคำ้ : ผูอ้นุญำตสงวนสทิธิใ์นกำรก ำหนดรำคำสนิคำ้ทีผู่ไ้ดร้บัอนุญำตจดัจ ำหน่ำย โดยผู้
ไดร้บัอนุญำตสำมำรถบวกก ำไรเพิม่จำกตน้ทุนสนิคำ้ไดไ้มเ่กนิอตัรำรอ้ยละ 10 เพื่อ
เป็นคำ่ด ำเนินกำร 
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หน้ำทีข่องผูไ้ดร้บัอนุญำต : ผู้ได้รบัอนุญำตไม่มสีทิธทิี่จะโอนหรือจ ำหน่ำยสทิธิและหน้ำที่ตำมสญัญำน้ีไม่ว่ำ
ทัง้หมดหรอืบำงสว่นใหแ้ก่ผูอ้ื่น นอกจำกจะไดร้บักำรอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
จำกผูอ้นุญำตเท่ำนัน้ 

กำรบอกเลกิสญัญำ  ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัอนุญำตละเมดิขอ้ตกลงขอ้ใดขอ้หน่ึงตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญำน้ี
หรอืพยำยำมใชข้อ้ตกลงในสญัญำน้ีเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดผูอ้นุญำตมสีทิธบิอกเลกิ
สญัญำทนัทโีดยท ำเป็นหนงัสอืสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนและเมื่อสญัญำน้ีสิน้สดุ
ลงไมว่ำ่ดว้ยเหตุใดกต็ำม สทิธติ่ำง ๆ ทีผู่ไ้ดร้บัอนุญำตตำมสญัญำน้ี จะสิน้สดุลง
และไมม่ผีลบงัคบัใชอ้กีต่อไป 

   

 



                                      บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที ่2 หน้ำ 90 

12. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

12.1. งบการเงิน 

12.1.1. สรปุรายงานการสอบบญัชี 
ประจ างวด ผู้สอบบญัชี สรปุรายงานการตรวจสอบ 
ปี 2553 – ปี 2554 นำงสำวจนัทรฉ์ำย เกรยีงศกัดิพ์งศ์ ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญำตเลขทะเบียน 5902 จำกส ำนักงำน
สอบบญัช ีเจ.ท.ีออดทิ 

ผู้สอบบญัชีได้ด ำเนินกำรตรวจสอบบญัชีตำม
มำตรฐำนกำรสอบบญัชีที่รบัรองทัว่ไปและให้
ควำมเหน็ว่ำ งบกำรเงนิที่ไดต้รวจสอบได้แสดง
ฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำนของ บรษิทัฯ 
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
หลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
 

ปี 2555 นำงมัญชุภำ สิงห์สุขสวัสดิ ์ผู้สอบบัญชีร ับ
อนุญำตเลขทะเบยีน 6112 จำกบรษิทั เคพเีอม็
จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชี
ทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

ผู้สอบบญัชีได้ด ำเนินกำรตรวจสอบบญัชีตำม
มำตรฐำนกำรสอบบญัชีที่รบัรองทัว่ไปและให้
ควำมเหน็ว่ำ งบกำรเงนิที่ไดต้รวจสอบไดแ้สดง
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแส      
เงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
 

ปี 2556 นำงมัญชุภำ สิงห์สุขสวัสดิ ์ผู้สอบบัญชีร ับ
อนุญำตเลขทะเบยีน 6112 จำกบรษิทั เคพเีอม็
จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชี
ทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

ผู้สอบบญัชีได้ด ำเนินกำรตรวจสอบบญัชีตำม
มำตรฐำนกำรสอบบญัชีที่รบัรองทัว่ไปและให้
ควำมเหน็ว่ำ งบกำรเงนิที่ไดต้รวจสอบไดแ้สดง
ฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิ
สดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
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12.1.2. ตารางสรปุงบการเงิน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 2554 2555 2556 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้       
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,056.8  100.0% 3,906.8  87.1% 6,484.4  99.3% 
รำยไดสุ้ทธจิำกมหำอทุกภยั* -  -  518.8  11.6% -  -  
รำยไดอ้ื่น 0.3  0.0% 57.3  1.3% 47.5  0.7% 
รวมรำยได ้ 1,057.1  100.0% 4,482.9  100.0% 6,531.8  100.0% 
ค่าใช้จ่าย             
ตน้ทนุขำย (927.6) (87.8%) (2,866.1) (63.9%) (4,425.0) (67.7%) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย (228.7) (21.6%) (531.5) (11.9%) (931.2) (14.3%) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (72.6) (6.9%) (134.9) (3.0%) (130.3) (2.0%) 
ขำดทนุสุทธจิำกมหำอทุกภยั (580.6) (54.9%) -  -  -  -  
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนตน้ทนุทำงกำรเงนิ (752.4) (71.2%) 950.4  21.2% 1,045.3  16.0% 
ตน้ทนุทำงกำรเงนิ (26.2) (2.5%) (125.3) (2.8%) (161.6) (2.5%) 
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้-รำยกำรมหำอทุกภยั -  -  (132.3) (3.0%) -  -  

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (778.6) (73.7%) 692.9  15.5% 883.7  13.5% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ (12.4) (1.2%) 4.8  0.1% -  -  
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรบัปี (791.0) (74.8%) 697.7  15.6% 883.7  13.5% 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน       
ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั โครงกำร
ผลประโยชน์พนกังำน 

-  -  -  -  (2.0)  (0.0%)  

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปี -สุทธภิำษ ี -  -  -  -  (2.0)  (0.0%)  
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (791.0) (74.8%) 697.7  15.6% 881.7  13.5% 
       
ก ำไร(ขำดทนุ) ก่อนตน้ทนุทำงกำรเงนิ –ไมร่วมรำยกำรอทุกภยัและผลกำร
ด ำเนินงำนทีย่กเลกิ 

(171.8) (16.3%) 431.6  9.6% 1,045.3  16.0% 

ก ำไร(ขำดทนุ) –ไมร่วมรำยกำรอทุกภยั, ผลกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ และ
ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั โครงกำร
ผลประโยชน์พนกังำน 

(198.0) (18.7%) 306.4  6.8% 883.7  13.5% 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)**             
ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน   (1.4)          1.0           0.9    
ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน –ไมร่วมรำยกำรอทุกภยัและผลกำรด ำเนินงำนที่
ยกเลกิ 

(0.3)     0.4      0.9    

หมายเหตุ * รำยไดส้ทุธจิำกมหำอุทกภยัของปี 2555 จ ำนวน 518.8 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยรำยไดเ้งนิชดเชยจำกบรษิทัประกนัภยั 569.4 ลำ้นบำท สทุธกิบัขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำย
อำคำรและอุปกรณ์ 50.5 ลำ้นบำท 

** ปรบัเป็นมลูคำ่หุน้ทีต่รำไวเ้ป็น 1 บำท/หุน้ 
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งบแสดงฐานะการเงิน 2554 2555 2556 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรพัย ์       
เงนิสดและเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ 115.6  4.0%  12.7  0.2%  83.7  1.3% 
ลูกหนี้กำรคำ้  227.5  7.9%  459.9  8.8%  809.0  12.4% 
ลูกหนี้อื่น  13.7  0.5%  123.2  2.4%  98.5  1.5% 
ลูกหนี้เงนิชดเชยจำกกำรประกนัภยั 600.0  20.8%  -  -  -  -  
ภำษมีลูคำ่เพิม่ระหว่ำงกำรขอคนื  100.8  3.5%  176.3  3.4%  93.0  1.4% 
สนิคำ้คงเหลอื  49.4  1.7%  454.0  8.7%  338.5  5.2% 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  1.7  0.1%  3.8  0.1%  11.2  0.2% 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน-ส่วนงำนทีด่ ำเนนิอยู่ 1,108.8  38.5%  1,229.9  23.6%  1,433.8  21.9% 
เงนิจำ่ยลว่งหน้ำคำ่ซือ้เครื่องจกัรและอปุกรณ์ -  -  33.4 0.6% 120.5 1.8% 
ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์สุทธ ิ 1,640.0  56.9%  3,937.6  75.6%  4,981.9  76.2% 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1.1  0.0%  2.7  0.1%  2.5  0.0% 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 132.3  4.6%  -  -  -  -  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น  0.6  0.0%  1.8  0.0%  2.2  0.0% 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน-ส่วนงำนทีด่ ำเนินอยู ่ 1,774.0  61.5%  3,975.5  76.4%  5,107.1  78.1% 
รวมสินทรพัย ์–ส่วนงานท่ีด าเนินงานอยู่ 2,882.8 100.0% 5,205.4 100.0% 6,540.9  100.0% 
รวมสินทรพัย ์–ส่วนงานท่ีหยุดด าเนินงาน 182.3 6.3% 165.6 3.2% -  -  
หน้ีสิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ  328.4  11.1%  640.7  12.1%  355.8  5.4% 
เจำ้หนี้กำรคำ้  156.6  5.3%  420.6  7.9%  288.9  4.4% 
เจำ้หนี้อื่น 36.9  1.2%  3.7  0.1%  23.5  0.4% 
เจำ้หนี้คำ่ซือ้สนิทรพัย ์ 565.9  19.1%  388.2  7.3%  165.3  2.5% 
ค่ำใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย 50.0  1.7%  221.8  4.2%  140.8  2.2% 
เงนิกูย้มืระยะยำวช ำระภำยในหนึ่งปี -  -  9.0  0.2%  230.8  3.5% 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 0.8  0.0%  5.5  0.1%  8.9  0.1% 
รวมหนี้สนิหมนุเวยีน–ส่วนงำนทีด่ ำเนินงำนอยู ่ 1,138.6  40.1%  1,689.6  31.9%  1,214.0  18.6% 
เงนิกูย้มืระยะยำว 1,195.5  40.2% 1,749.9  33.0% 2,350.9  35.9% 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 700.0  23.6% 780.0  14.7% 1,000.0  15.3% 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3.4  0.1%  4.5  0.1%  7.7  0.1% 
รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน–ส่วนงำนทีด่ ำเนนิงำนอยู ่ 1,898.9  63.9%  2,534.4  47.8%  3,358.6  51.3% 
รวมหน้ีสิน –ส่วนงานท่ีด าเนินงานอยู่ 3,037.6 102.3% 4,224.0 79.7% 4,572.6  69.9% 
รวมหน้ีสิน –ส่วนงานท่ีหยุดด าเนินงาน 94.7 3.2% 73.2 1.4% -  -  
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุจดทะเบยีน 600.0  20.2% 1,000.0  18.9% 1,300.0  19.9% 
ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้ – หุน้สำมญั 600.0  20.2%  1,000.0  18.9%  1,000.0  15.3% 
ส่วนเกนิทนุจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -  -  43.3  0.8% 56.1  0.9% 
ก ำไรสะสมจดัสรรแลว้ -ทนุส ำรองตำมกฎหมำย -  -  -  -  45.0  0.7% 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม ยงัไมจ่ดัสรร (667.1) (22.5%) 30.6  0.6% 867.2  13.3% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (67.1) (2.3%) 1,073.9  20.3%  1,968.3  30.1% 
รวมหน้ิสินและส่วนของผูถื้อหุ้น –ส่วนงานท่ีด าเนินงานอยู่ 2,970.4  100.0%  5,297.9  100.0%  6,540.9  100.0% 
รวมหน้ิสินและส่วนของผูถื้อหุ้น-รวมส่วนท่ีหยุดด าเนินงาน 3,065.1  103.2% 5,371.0  101.4% 6,540.9  100.0% 
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งบกระแสเงินสด 2554 2555 2556 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปี (778.6) 692.9 883.7 
ค่ำเสื่อมรำคำ 5.9  141.1  266.8  
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 0.1  0.2  0.3  
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 1,175.2  -  -  
ดอกเบีย้รบั (0.3) (0.8) (1.4) 
เงนิชดเชยจำกกำรประกนัภยัทีไ่ดร้บัรูแ้ลว้ (600.0) (569.4) -  
ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 26.2  125.3  161.6  
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้คงเหลอื 5.4  -  4.8  
ค่ำเผื่อมลูคำ่สนิคำ้ลดลง -  0.5  3.7  
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 12.7  (27.6) (3.9) 
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์ - - 3.0  
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ -  50.5  (0.1) 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - (0.0) 
ผลประโยชน์พนกังำน 3.3  0.9  (0.2) 
ค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 43.3 12.8  
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ - 132.3 -  
 (150.1) 589.2 1,331.1  
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน    
ลูกหนี้กำรคำ้ (227.5) (232.5) (344.2) 
ลูกหนี้อื่น 66.0  (67.6) 30.9  
สนิคำ้คงเหลอื (49.4) (405.1) 107.1  
ภำษมีลูคำ่เพิม่ระหว่ำงกำรขอคนื (100.3) (75.5) 83.3  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (1.9) (1.6) (6.1) 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (7.6) 6.7 6.8 
เจำ้หนี้กำรคำ้ 156.3  264.1  (170.4) 
เจำ้หนี้อื่น 5.4  (33.3) (5.3) 
ค่ำใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย 44.6  171.3  (85.4) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 0.7  4.7  3.2  
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน - ส่วนงานท่ีด าเนินงานอยู่ (263.7) 220.4 950.9  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    
รบัดอกเบีย้ 0.3  0.8  1.4  
เงนิชดเชยไดร้บัจำกบรษิทัประกนัภยั -  1,169.4  -  
เงนิจำ่ยลว่งหน้ำคำ่ซือ้เครื่องจกัรและอปุกรณ์ - (61.4) (59.1) 
ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ (2,235.5) (2,643.6) (1,532.4) 
ขำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ -  -  93.2  
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - (1.8) (0.2) 
ขำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (0.7) - 4.5  
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน- ส่วนงานท่ีด าเนินงานอยู่ (2,235.9) (1,536.6) (1,492.6) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
จำ่ยดอกเบีย้ (33.7) (142.5) (168.7) 
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มื 2,223.9  4,656.9  2,502.5  
ช ำระคนืเงนิกูย้มื -  (3,701.1) (1,744.6) 
เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้สำมญั 375.0  400.0  -  
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน- ส่วนงานท่ีด าเนินงานอยู่ 2,565.2  1,213.3  589.2  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ-ิ ส่วนงำนทีด่ ำเนินงำนอยู ่ 65.6 (102.9) 47.5  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ วนัที ่1 ม.ค. 50.1  115.6  36.1  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ วนัที ่31 ธ.ค. 115.6  12.7  83.7  
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12.1.3. อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั หน่วย 2554 2555 2556 
อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัรำส่วนสภำพคล่อง  เทำ่           1.0         0.7            1.2  
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็  เทำ่          0.3         0.3           0.7  
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด  เทำ่ (0.7)        0.5            0.8  
อตัรำส่วนหมนุเวยีนลกูหนี้กำรคำ้  เทำ่           4.6        11.4        10.2  
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่  วนั          77.5        31.7           35.2  
อตัรำส่วนหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื  เทำ่          22.2        15.8           17.0  
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่  วนั          16.2        22.8           21.2  
อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจำ้หนี้  เทำ่           5.9         9.9           12.5  
ระยะเวลำช ำระหนี้  วนั          60.8        36.3          28.9 
Cash Cycle  วนั          33.0        18.2           27.6  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร –ไม่รวมรายการอทุกภยั     
อตัรำก ำไรขัน้ตน้  % 12.2 26.6 31.8 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % -16.3 9.6 15.4 
อตัรำก ำไรอื่น % -16.3 11.0 16.1 
อตัรำส่วนเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร %  n/a  211.0 95.3 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ % -18.7 7.7 13.5 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % -37.6 50.7 66.7 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน –ไม่รวมรายการอทุกภยั     
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ % -16.2 8.2 15.0 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร  % -23.1 16.1 25.8 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ เทำ่           0.9         1.0          1.1  
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  เทำ่           n/a        3.9          2.3  
อตัรำส่วนหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  เทำ่          n/a        3.0          2.0  
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ –ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำร * เทำ่ 3.7 1.9 1.2 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้  

(กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนนิงำน+ตน้ทนุทำงกำรเงนิ+ภำษ)ี / ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 
เทำ่ -31.1 7.3          6.9  

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ 
(ก ำไร(ขำดทนุ)กอ่นตน้ทนุทำงกำรเงนิ–ไมร่วมรำยกำรอุทกภยัและผลกำรด ำเนินงำนที่
ยกเลกิ) / ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

เทำ่ -6.6 3.4 6.5 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระคนืหนี้สถำบนักำรเงนิ (DSCR) ** เทำ่           -6.3 4.3 3.3 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) เทำ่           -0.4         0.2          0.3  
อตัรำกำรจำ่ยเงนิปนัผล %             -            -              -    

 
หมำยเหตุ กำรค ำนวณอตัรำสว่นทำงกำรเงนิตำมตำรำงขำ้งต้นนี้อำ้งองิถงึขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิของสว่นงำนทีด่ ำเนนิอยู่ (ธุรกจิเครือ่งดืม่) และไม่น ำขอ้มลูของ

สว่นงำนทีห่ยุดด ำเนนิงำนแลว้ (ธุรกจิอำหำร) มำรวมค ำนวณ 
 * อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรก ำหนดไวไ้มเ่กนิ 2.5 เทำ่ โดยใหน้บัรวม Sub-Debt เป็นสว่นหนึง่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ และสว่นของหนี้สนิ    
  ใหห้กัเงนิกูย้มืสว่นทีเ่ป็น Sub-Debt ทัง้นี้ ธนำคำรยกเวน้เงือ่นไขกำรด ำรง อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ส ำหรบัปี 2554  
 ** อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระคนืหนี้สถำบนักำรเงนิ (DSCR) มสีตูรค ำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบีย้จ่ำย+เงนิกูย้มืระยะยำวช ำระภำยในหนึง่ปี) ตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำร 
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12.1.4. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

1) เหตุกำรณ์ส ำคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนทีผ่ำ่นมำ 

ระหว่ำงปี 2553 บรษิทัฯ ยงัไม่มรีำยได ้เน่ืองจำกไดเ้ริม่ก่อตัง้บรษิทัฯ เมื่อเดอืนกนัยำยน โดยมกีจิกรรมหลกัเกี่ยวขอ้งกบักำรจดัหำ
ซือ้ทีด่นิ และขอใบอนุญำตทีเ่กีย่วขอ้งในกำรประกอบธุรกจิ อย่ำงไรกต็ำม ในช่วงปลำยปี 2553 บรษิทัฯ ได้เริม่ว่ำจำ้งผูผ้ลติภำยนอก
เพื่อผลติเครื่องดื่มดบัเบิล้ดริง๊คซ์ึง่ไดว้ำงจ ำหน่ำยและรบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นเดอืนมกรำคม 2554 ต่อมำเกดิเหตุกำรณ์มหำอุทกภยัในเดอืน
ตุลำคม 2554 ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่โรงงำนไดเ้ริม่ทดสอบกระบวนกำรผลติซึ่งประกอบดว้ยเครื่องจกัรสำยกำรผลติ 1 สำยกำรผลติขวด
และ 1 สำยกำรผลติกล่อง ส่งผลใหโ้รงงำนของบรษิทัฯ ไดร้บัควำมเสยีหำย (ดงัรำยละเอยีดตำมตำรำงดำ้นล่ำง) บรษิทัฯ จงึต้องท ำ
กำรจำ้งผลติสง่ผลใหร้ำยไดข้องปี 2554 เป็นรำยไดท้ีเ่กดิจำกผลกำรด ำเนินงำนในส่วนของกำรจำ้งผลติทัง้จ ำนวน 

การรบัรู้ทางบญัชี -ค่าใช้จ่ายและเงินชดเชยจากการประกนัภยัมหาอทุกภยั 2554 2555 
 ล้านบาท ล้านบาท 
เงนิชดเชยไดร้บัจำกบรษิทัประกนัภยั หลงัวนัที ่31 ธ.ค. 2554 600.0  - 
เงนิชดเชยไดร้บัจำกบรษิทัประกนัภยั ก่อนวนัที ่31 ธ.ค. 2555 - 569.4 
เงินชดเชยจากการประกนัภยัท่ีได้รบัรู้แล้ว 600.0 569.4 
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิคำ้คงเหลอื (5.4) - 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำและตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ (1,175.2) (50.5) 
รวมค่าใช้จ่ายมหาอทุกภยั (1,180.6) (50.5) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากมหาอทุกภยั (580.6)  518.8  

ทีม่ำ: หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค. 2555 ขอ้ 3 ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์มหำอุทกภยัของไทย 

ในช่วงต้นปี 2555 (ม.ีค.-เม.ย. 2555) โรงงำนสำมำรถเริม่กระบวนกำรผลติเป็นครัง้แรกดว้ยก ำลงักำรผลติ 1 สำยกำรผลติขวด และ 1 
สำยกำรผลติกล่อง และไดท้ยอยเพิม่ก ำลงักำรผลติอกี 1 สำยกำรผลติกล่องในเดอืนกรกฎำคม 2555 และ 1 สำยกำรผลติขวดในเดอืน
กนัยำยน 2555 

นอกจำกน้ี ในเดอืนมนีำคม 2556 บรษิทัฯ ยงัไดเ้พิม่ก ำลงักำรผลติอกี 1 สำยขวด สง่ผลให ้ ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ มกี ำลงักำรผลติ
รวมทัง้หมด 3 สำยกำรผลติขวด และ 2 สำยกำรผลติกล่อง 

เมื่อพจิำรณำตำมเหตุกำรณ์ขำ้งต้นพบว่ำ งบกำรเงนิส ำหรบัปี 2553 ถงึปี 2554 มไิดส้ะท้อนผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จรงิของบรษิทัฯ 
เน่ืองจำกเป็นช่วงที่บรษิทัฯ อยู่ในระหว่ำงกำรเตรยีมควำมพรอ้มเพื่อด ำเนินธุรกจิกำรผลติและจ ำหน่ำยเครื่องดื่ม ประกอบกบัไดร้บั
ผลกระทบจำกมหำอุทกภยัทีส่ง่ผลใหก้ำรด ำเนินงำนตอ้งหยดุชะงกัไปช่วงหน่ึง ดงันัน้ กำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนจะมุ่งเน้นถงึกำร
วเิครำะหข์อ้มลูตำมงบกำรเงนิส ำหรบัปี 2555 และปี 2556 เป็นส ำคญั เน่ืองจำกผูบ้รหิำรเชื่อว่ำเป็นขอ้มูลที่สะท้อนผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ ไดอ้ยำ่งเหมำะสม นอกจำกน้ี บทวเิครำะหจ์ะกล่ำวถงึเฉพำะสว่นธรุกจิเครื่องดื่มอย่ำงเดยีว เน่ืองจำกส่วนธุรกจิอำหำรถูก
จ ำหน่ำยออกไปในเดอืนมกรำคม 2556 โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (กรุณำดูรำยละเอียดกำรจ ำหน่ำย
ทรพัยส์นิของสว่นธรุกจิอำหำรเพิม่เตมิในส่วนที ่2-11 รำยกำรระหวำ่งกนั) 
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2) กำรออกผลติภณัฑใ์หม ่และกำรขยำยสว่นแบ่งกำรตลำด 

ธรุกจิเครื่องดื่มจดัเป็นธรุกจิทีม่กีำรแขง่ขนัดำ้นรำคำทีรุ่นแรงธรุกจิหน่ึง โดยบรษิทัฯ ตอ้งเผชญิกบักำรแขง่ขนัจำกคู่แขง่ขนัทีผ่ลติ
เครื่องดื่มประเภทพรอ้มดื่ม (Ready to drink) ทีห่ลำกหลำย ซึ่งผูผ้ลติหลำยรำยมกัแขง่ขนักนัดว้ยกลยทุธก์ำรตลำดเชงิรกุและมี
กจิกรรมสง่เสรมิกำรขำยอยำ่งต่อเน่ือง ตลอดจนมกีำรพฒันำและสรำ้งมลูคำ่เพิม่เพื่อสรำ้งควำมแตกต่ำงและจุดขำยใหก้บัผลติภณัฑ์
มำกขึน้ โดยพบวำ่ ตัง้แต่กลำงปี 2555 ทีผ่ำ่นมำ มผีลติภณัฑพ์รอ้มดื่มถูกพฒันำและวำงจ ำหน่ำยเป็นจ ำนวนมำก ดงันัน้ หำกบรษิทัฯ 
ไมส่ำมำรถพฒันำและออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรบรโิภคทีส่งูขึน้ไดท้นัท่วงท ี อำจสง่ผลกระทบต่อส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดของบรษิทัฯ ทีล่ดลงและผลกำรด ำเนินงำนในเชงิลบได้ 

อยำ่งไรกด็ ี บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดแผนงำนวจิยัเพื่อพฒันำผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ออกมำวำงจ ำหน่ำยอยำ่งต่อเน่ือง และก ำหนดแนวทำงกำร
ปรบักลยทุธก์ำรขำยทีฉ่บัพลนัต่อกำรเปลีย่นแปลงสถำนกำรณ์ตลำด เพื่อกระตุน้ควำมตอ้งกำรบรโิภคผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ อยำ่ง
ต่อเน่ือง และดงึดูดควำมตอ้งกำรบรโิภคจำกผูบ้รโิภครำยใหม่เพื่อเพิม่สว่นแบ่งของตลำด  ส ำหรบัช่วงระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำบรษิทัฯ 
ไดว้ำงจ ำหน่ำยผลติภณัฑไ์ปทัง้หมด 17 รสชำต ิ 

3) กำรพยำกรณ์กำรขำย กำรวำงแผนกำรผลติ และกำรบรหิำรตน้ทุนและคำ่ใชจ้่ำยอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

เน่ืองจำกตน้ทุนกำรผลติสว่นใหญ่เป็นตน้ทุนคงที่ ไดแ้ก่ คำ่เสื่อมรำคำของเครื่องจกัร อุปกรณ์ ค่ำเช่ำทีด่นิ ซึง่ตน้ทุนกำรผลติต่อ
หน่วยจะลดลงเมื่อบรษิทัฯ มปีรมิำณกำรผลติทีเ่พิม่ขึน้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งพยำกรณ์กำรขำยล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนกำรผลติ
ตลอดจนบรหิำรกำรจดัซือ้วตัถุดบิและกำรกระจำยสนิคำ้ไดอ้ยำ่งเหมำะสม   

ปจัจยัหลกัทีก่ ำหนดปรมิำณกำรบรโิภค ไดแ้ก่ ฤดูกำล และกจิกรรมส่งเสรมิกำรขำย  โดยพบวำ่อตัรำกำรบรโิภคเครื่องดื่มชำพรอ้มดื่ม
จะสงูขึน้ในช่วงฤดรูอ้นและต ่ำลงในช่วงฤดูหนำว ดงันัน้ บรษิทัฯ ต้องปรบักลยทุธก์ำรสง่เสรมิกำรขำยใหเ้หมำะสมและสอดคลอ้งต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำกำรบรโิภคในแต่ละช่วงเวลำของปี 

ส ำหรบักำรบรหิำรตน้ทุนและคำ่ใช้จำ่ย บรษิทัฯ ไดน้ ำระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขำ้มำใชใ้นกระบวนกำรผลติซึง่สนบัสนุนใหก้ำร
บรหิำรจดักำรต้นทุน มปีระสทิธภิำพมำกขึน้ (ดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิในขอ้ 3 “กำรประกอบธุรกจิของแต่ละสำยผลติภณัฑ์”) นอกจำกน้ี 
บรษิทัฯ ยงัไดค้วบคมุและตรวจสอบตน้ทุนกำรผลติปจัจบุนั รวมถงึกำรตรวจกำรใชท้รพัยำกรวำ่ถูกใชไ้ปอยำ่งเหมำะสมและคุม้คำ่
หรอืไม ่อำทเิช่น ตรวจสอบวำ่มกีำรใชบุ้คคลำกรมำกเกนิไป วตัถุดบิทีใ่ชใ้นกำรผลติถูกใชไ้ปอยำ่งคุม้ค่ำ เพื่อก ำหนดตน้ทุนมำตรฐำน
ต่อหน่วยกำรผลติทีเ่หมำะสม 

รายได้ 

ระหว่ำงปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บรษิทัฯ มรีำยไดร้วมจ ำนวน 1,057.1 ล้ำนบำท 4,482.9 ล้ำนบำท และ 6,531.8 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั และมรีำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 1,056.8 ลำ้นบำท 3,906.8 ลำ้นบำท และ 6,484.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำกำร
เตบิโตจำกปี 2554 เท่ำกบั 269.7% และจำกปี 2555 เท่ำกบั 66.0% ซึ่งเป็นอตัรำกำรเตบิโตที่ค่อนข้ำงสูงเน่ืองจำกรำยได้จำกกำร
ขำยในปี 2554 สะท้อนผลกระทบจำกมหำอุทกภยั ในขณะที่ในช่วงปี 2555 โรงงำนสำมำรถด ำเนินกำรผลิตได้และบรษิทัฯ ออก
ผลติภณัฑใ์หม่จ ำนวน 7 รสชำตแิละท ำกำรส่งเสรมิกำรขำยอย่ำงมำกเพื่อเพิม่ส่วนแบ่งกำรตลำด รวมถงึแบรนดส์นิคำ้เริม่เป็นที่รูจ้กั
และมกีำรกระจำยสนิคำ้ที่ครอบคลุมมำกขึน้ นอกจำกน้ี ในช่วงต้นปี 2556 บรษิทัฯ ได้วำงจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ใหม่ภำยใต้ชื่อกำรค้ำ 
เยน็ เยน็ ซึง่ไดร้บักำรตอบรบัอยำ่งดจีำกผูบ้รโิภคและเพิม่สว่นแบ่งกำรตลำดอยำ่งรวดเรว็ 

ในช่วงปี 2554 ถงึปี 2556 รำยไดจ้ำกกำรขำยสว่นใหญ่มำจำกกำรขำยอชิตินั กรนีท ี โดยมกีำรขำยใหต้ลำดคำ้ปลกีสมยัใหมต่่อตลำด
คำ้ปลกีดัง้เดมิอยูใ่นสดัสว่นทีใ่กล้เคยีงกนั  
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รำยไดอ้ื่นหลกัๆ เป็นก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นซึง่เป็นผลมำจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนในช่วงเวลำที่น ำเขำ้เครื่องจกัร 
ณ ขณะนัน้ โดยก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนมยีอดในช่วงปี 2554 ถงึปี 2556 จ ำนวน 0 บำท 52.8 ล้ำนบำท และ 41.0 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั   

โครงสร้างรายได้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รำยไดจ้ำกกำรขำย สุทธ ิ 1,056.8  100.0% 3,906.8 87.1% 6,484.4  99.3% 
รำยไดสุ้ทธจิำกมหำอทุกภยั - - 518.8 11.6% -  -  
รำยไดอ้ื่น 0.3 0.0% 57.3 1.3% 47.5  0.7% 
รำยไดร้วม 1,057.1  100.0% 4,482.9  100.0% 6,531.8  100.0% 
อตัรำกำรเตบิโตของยอดขำย (%)  n/a 269.7% 66.0% 
ส่วนแบ่งตลำด* (%) 7.7% 27.1% 42.1% 
จ ำนวนรสชำต ิ 9 รสชำต ิ 16 รสชำต ิ 17 รสชำต ิ

ทีม่ำ: * ดชันคีำ้ปลกีของ Nielsen ขอ้มลู มกรำคม 2557 

ต้นทุนขาย 

ในช่วง 3 ปีทีผ่ำ่นมำ (ปี 2554 ถงึปี 2556) ตน้ทุนขำยโดยหลกัของบรษิทัฯ คอื วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืงคดิเป็นประมำณ 90.0% 
ของตน้ทุนขำยรวม รำยละเอยีดต้นทุนขำยปรำกฎดงัตำรำงดำ้นล่ำง 

ต้นทุนขาย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
วตัถุดบิ วสัดุสิน้เปลอืง และกำรเปลีย่นแปลง
ในสนิคำ้ส ำเรจ็รปู 

896.5       96.6%  2,504.3 87.4% 3,766.5  85.1% 

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 2.3        0.2%  133.1 4.6% 256.2  5.8% 
ค่ำสำธำรณูปโภค (เชือ้เพลงิแก๊ส, ไฟฟ้ำ, 
ประปำ) 

0.2      0.0%  79.1 2.8% 161.6  3.6% 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขนสง่ 20.7 2.2% 46.0 1.6% 61.6 1.4% 
ค่ำใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัพนกังำน 3.8        0.4%  42.8 1.5% 76.0  1.7% 
ค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิจำกกำรจำ่ยหุน้เป็นเกณฑ ์ - - 14.4 0.5% 2.9 0.1% 
อื่นๆ 4.2     0.4%  46.5 1.6% 100.7  2.3% 
รวมทัง้หมด 927.6     100.0%  2,866.1 100.0% 4,425.0  100.0% 
รำยไดจ้ำกกำรขำย (ลำ้นบำท) 1,056.8 3,906.8  6,484.4 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 12.2% 26.6% 31.8% 

ระหวำ่งปี 2554 ถงึปี 2556 บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรด ำเนินธรุกจิเครื่องดื่มเป็น 12.2% 26.6% และ 31.8% ตำมล ำดบั 
โดยอตัรำก ำไรขัน้ต้นของปี 2554 คอ่นขำ้งต ่ำเน่ืองจำกโรงงำนยงัไมส่ำมำรถด ำเนินกำรผลติไดอ้ยำ่งเตม็ทีแ่ละไดว้ำ่จำ้งผูผ้ลติ
ภำยนอกเป็นผูผ้ลติทัง้หมด สง่ผลใหม้ตีน้ทุนกำรผลติต่อหน่วยคอ่นขำ้งสงูและอตัรำก ำไรขัน้ตน้ต ่ำ อยำ่งไรกต็ำม ในปี 2555 บรษิทัฯ 
มคีวำมพรอ้มดำ้นกำรผลติดำ้นเครื่องจกัรมำกขึน้และเริม่ทยอยลดปรมิำณกำรวำ่จำ้งผูผ้ลติภำยนอกลงโดยมสีดัส่วนกำรวำ่จำ้งผลติ
โดยประมำณ 46% ของยอดรวมปรมิำณกำรผลติ สง่ผลใหม้ตีน้ทุนกำรผลติต่อหน่วยต ่ำลงและอตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูขึน้ ทัง้น้ี เมื่อ
พจิำรณำเปรยีบเทยีบอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของผลกำรด ำเนินงำนของปี 2556 เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ พบวำ่อตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ สงูขึน้อยู่ที ่31.8% เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำลงักำรผลติเพิม่ขึน้ 1 สำยขวดในเดอืนมนีำคม 2556 และมสีดัส่วน
กำรวำ่จำ้งผลติภำยนอกลดลงเหลอืโดยประมำณ 25% ของยอดรวมปรมิำณกำรผลติ โดยสดัสว่นน้ีมแีนวโน้มทีจ่ะลดลงอย่ำงต่อเน่ือง
ในอนำคต ภำยหลงัจำกทีโ่ครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติ เฟส 2 เสรจ็สมบูรณ์ซึง่มกี ำหนดกำรก่อสรำ้งเสรจ็ภำยในเดอืนเมษำยน 2557 
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อน่ึง คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรจ่ำยหุน้เป็นเกณฑเ์กดิจำกกำรท ำสญัญำซือ้ขำยหุน้สว่นตวัของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่รำยหน่ึงกบัพนักงำนของ 
อชิตินั และกำรใหส้ทิธซิือ้หุน้ส่วนตวัของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่กบัคู่คำ้กลุ่มหน่ึงในรำคำตำมมลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้(par value) ทัง้น้ี รำยกำร
ดงักล่ำวถอืเป็นรำยกำรจำ่ยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ ์และ อชิตินั ตอ้งวดัมลูคำ่ยตุธิรรมของสทิธใินกำรซือ้หุน้ของพนักงำนและคู่คำ้ และ
บนัทกึเป็นคำ่ใช้จำ่ยทีเ่กดิจำกกำรจำ่ยหุน้เป็นเกณฑ ์มรีำยละเอยีดดงัน้ี 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ ์(ล้านบาท) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิจำกำรจำ่ยหุน้เป็นเกณฑ ์(พนกังำน) – ตน้ทนุขำย - 14.4 2.9 
ค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิจำกำรจำ่ยหุน้เป็นเกณฑ ์(พนกังำน) – ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร - 5.9 6.6 
ค่ำใชจ้ำ่ยทีเ่กดิจำกำรจำ่ยหุน้เป็นเกณฑ ์(คู่คำ้) – ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร - 23.0 3.2 
รวม - 43.3 12.8 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยหลกัๆ คอื ค่ำโฆษณำและส่งเสรมิกำรขำย โดยระหว่ำงปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวมมี
จ ำนวน 228.7 ล้ำนบำท 531.5 ล้ำนบำท และ 931.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย 21.6% 13.6% และ 
14.4% ตำมล ำดบั สดัส่วนน้ีลดลงเน่ืองจำกบรษิทัฯ ได้ก ำหนดและควบคุมงบประมำณกำรจ่ำยด้ำนกำรตลำดและส่งเสรมิกำรขำย
อยำ่งเครง่ครดั โดยมงีบประมำณคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยไม่เกนิ 15% ของยอดขำย และมุ่งเน้นกำรใช้เครื่องมอืกำรตลำดที่มปีระสทิธผิล
และคุ้มค่ำมำกที่สุด ทัง้น้ี ผู้บรหิำรจะพิจำรณำทบทวนปรบัแผนกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยทุกๆ ไตรมำสเพื่อให้สอดคล้องกบั
สภำวกำรณ์ตลำดปจัจบุนั  

ส ำหรบัปี 2556 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยมจี ำนวน 931.2 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย 14.4% เพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำที่
มสีดัส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยที่ 13.6% เน่ืองจำกบรษิทัฯ ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ เยน็ เยน็ และมคี่ำใช้จ่ำย
โฆษณำเพิม่ในกำรเปิดตวัผลติภณัฑ ์เยน็ เยน็ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในช่วงปี 2554 ถงึปี 2556 คำ่ใช้จำ่ยในกำรบรหิำรหลกัๆ คอื คำ่ใช้จำ่ยเกี่ยวกบัพนกังำน คำ่กำรศกึษำ กฬีำและกุศลสำธำรณะ คดิ
โดยประมำณเป็น 65.0% ของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรรวม โดยระหว่ำงปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรรวมมี
จ ำนวน 72.6 ลำ้นบำท 134.9 ลำ้นบำท และ 130.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ในปี 2555 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรมจี ำนวน  134.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2554 เป็นจ ำนวน 62.3 ลำ้นบำท คดิเป็นกำรเพิม่ขึน้ 
85.9% คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรโดยรวมมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตำมกำรเตบิโตของธรุกจิ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้่ำย 
ดงัน้ี  

1) คำ่ใชจ้ำ่ยเกี่ยวกบัพนกังำนของปี 2555 จ ำนวน 74.8 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อนเป็นจ ำนวน 35.4 ลำ้นบำทคดิเป็นกำรเพิม่ขึน้ 
89.9% เน่ืองจำกบรษิทัฯ มคีำ่ใชจ้่ำยจำกกำรจำ่ยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ ์จ ำนวน 28.9 ลำ้นบำท ในปี 2555 

2) คำ่กำรศกึษำ กฬีำและกุศลสำธำรณะของปี 2555 จ ำนวน 15.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อนเป็นจ ำนวน 7.0 ลำ้นบำทคดิเป็นกำร
เพิม่ขึน้ 83.6% เน่ืองจำกบรษิทัฯ ใหเ้งนิรำงวลัแก่นกักฬีำไทยทีไ่ดร้บัรำงวลัเหรยีญทอง เหรยีญเงนิ และเหรยีญทองแดงจำกกำร
แขง่ขนักฬีำโอลมิปิก ในช่วงไตรมำสที ่3 ปี 2555  

3) คำ่เสื่อมรำคำและตดัจ ำหน่ำยของปี 2555 จ ำนวน 8.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อนเป็นจ ำนวน 4.5 ลำ้นบำทคดิเป็นกำรเพิม่ขึน้ 
120.0% เน่ืองจำกมกีำรเช่ำพืน้ทีส่่วนของส ำนักงำนเพิม่เตมิ  และจำกกำรก่อสรำ้งและเปิดใหบ้รกิำรศูนยก์ำรเรยีนรูต้นัแลนด์ 
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ส ำหรบัปี 2556 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรมจี ำนวน  130.3 ลำ้นบำท รำยกำรหลกั ประกอบดว้ย คำ่ใชจ้่ำยพนักงำน 76.0 ลำ้นบำท ซึง่
รวมเงนิเดอืนผูบ้รหิำร 2 ท่ำน(คณุตนัและคุณองิ ภำสกรนท)ี จ ำนวน 12.0 ลำ้นบำท ซึง่ไมข่อรบัเงนิเดอืนในปีก่อนหน้ำ  และคำ่เสื่อม
รำคำและคำ่ตดจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์11.1 ลำ้นบำท 

 ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 

ในปี 2554 บรษิทัฯ มขีำดทุนก่อนตน้ทุนทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้ จ ำนวน 752.4 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์มหำอุทกภยั 
โดยบรษิทัฯ มคีวำมเสยีหำยจำกมหำอุทกภยั 1,180.6 ลำ้นบำท ในขณะทีม่รีำยไดเ้งนิชดเชยจำกบรษิทัประกนัภยัส่วนแรกจ ำนวน 
600.0 ลำ้นบำท สง่ผลใหม้ผีลขำดทุนจำกมหำอุทกภยัสทุธ ิ 580.6 ลำ้นบำท ซึง่ต่อมำในปี 2555 บรษิทัฯ มรีำยไดเ้งนิชดเชยส่วนที่
เหลอืจำกบรษิทัประกนัจ ำนวน 569.4 ลำ้นบำท (กรณุำดรูำยละเอยีดกำรรบัรูค้ำ่ใชจ้่ำยและเงนิชดเชยจำกกำรประกนัภยัมหำอุทกภยั
ขำ้งตน้) และมกี ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงนิและภำษเีงนิไดจ้ ำนวน 950.4 ลำ้นบำท 

หำกไมพ่จิำรณำถงึผลกระทบจำกเหตุกำรณ์มหำอุทกภยัและผลกำรด ำเนินงำนของสว่นธรุกจิที่หยดุด ำเนินงำน ในปี 2554 และปี 
2555 บรษิทัฯ มกี ำไร (ขำดทุน) ก่อนตน้ทุนทำงกำรเงนิและภำษเีงนิไดจ้ ำนวน (171.8) ลำ้นบำท และ 431.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิ
เป็นอตัรำก ำไร(ขำดทุน) ก่อนตน้ทุนทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้ (16.3%) และ 9.6% ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั เน่ืองจำกโรงงำนได้
เริม่ด ำเนินกำรผลติในเดอืนมนีำคม 2555 ดว้ยก ำลงักำรผลติ 1 สำยกำรผลติขวดและ 1 สำยกำรผลติกล่อง และเพิม่ขึน้เป็น 2 
สำยกำรผลติขวด และ 2 สำยกำรผลติกล่อง ในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี 2555 สง่ผลใหม้รีำยไดจ้ำกกำรขำยสงูขึน้ กอปรกบักำรลดลดัสว่น
วำ่จำ้งผลติภำยนอกทีส่ง่ผลใหบ้รษิทัฯ มตีน้ทุนกำรผลติโดยเฉลี่ยต่อหน่วยต ่ำลงและอตัรำกำรท ำก ำไรสงูขึน้  

ส ำหรบัปี 2556 บรษิทัฯ มกี ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงนิและภำษเีงนิไดจ้ ำนวน 1,045.3 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไร(ขำดทุน) ก่อน
ตน้ทุนทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได้ 16.0% ของรำยไดร้วมเพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำจ ำนวน 613.6 ลำ้นบำท เน่ืองจำก
บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ก ำลงักำรผลติอกี 1 สำยกำรผลติขวด ในเดอืนมนีำคม 2556 และมกีำรจดักจิกรรมสง่เสรมิกำรขำย “ลุน้รหสัรวยเปรีย้ง 
60 วนั 60 ลำ้น รเีทริน์” ซึง่เริม่เดอืนมนีำคม 2556 ประกอบกบัมกีำรออกผลติภณัฑใ์หม ่ เยน็ เยน็ ซึง่ไดร้บักำรตอบรบัอยำ่งดจีำก
ผูบ้รโิภค 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็ 

ระหวำ่งปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บรษิทัฯ มกี ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็จ ำนวน (791.0) ล้ำนบำท 697.7 ล้ำนบำท  และ 881.7 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธ ิ(74.8%) 15.6% และ 13.5% ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั อตัรำก ำไรสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนที่
ไม่รวมก ำไร(ขำดทุน)จำกมหำอุทกภยัและผลกำรด ำเนินงำนของส่วนธุรกิจที่หยุดด ำเนินงำนได้ปรบัตวัดขีึ้นอย่ำงต่อเน่ืองสะท้อน
ประสทิธภิำพในกำรควบคมุตน้ทุนและคำ่ใช้จ่ำยที่เพิม่ขึน้ โดยมอีตัรำส่วนของปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เป็น (18.7%) 6.8% และ 
13.5% ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั  

12.1.5. การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

สินทรพัย-์ส่วนงานท่ีด าเนินงานอยู่ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2554 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้หมดจ ำนวน 2,882.8 ลำ้นบำท 5,205.4 ลำ้นบำท และ 
6,540.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เน่ืองดว้ยบรษิทัฯ ประกอบธรุกจิผลติและจ ำหน่ำยเครื่องดื่ม สนิทรพัยห์ลกัของบรษิทัฯ จงึเป็น
เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงำน ทีด่นิอำคำร โดยคดิเป็นสดัสว่น 76.2% ของสนิทรพัยร์วม ณ 31 ธนัวำคม 2556    

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้อยำ่งต่อเน่ืองในช่วงทีผ่ำ่นมำเน่ืองจำก กำรขยำยก ำลงักำรผลติเพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรบรโิภคทีม่ี
แนวโน้มเพิม่สงูขึน้ และสนิทรพัยห์มนุเวยีนที่เพิม่ขึน้ตำมกำรเตบิโตของยอดขำยและธรุกจิ ทัง้น้ี รำยละเอยีดของกำรเพิม่ของ
สนิทรพัยต์ลอดช่วงปี 2554 ถงึ ปี 2556 รวมจ ำนวน 3,658.1 ลำ้นบำท มรีำยกำรทีส่ ำคญัสรปุได ้ดงัน้ี 
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1) กำรเพิม่ขึน้สทุธขิองทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์ จ ำนวน 3,349.1 ลำ้นบำท โดยหลกัเป็นกำรลงทุนในเครื่องจกัรสำยกำรผลติขวดและ 
กล่อง 

2) กำรเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีกำรคำ้จ ำนวน 581.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ตำมกำรเตบิโตของธรุกจิ โดยบรษิทัฯ มอีตัรำกำรเตบิโตของ
ยอดขำยส ำหรบัปี 2555 คดิเป็น 269.7% และปี 2556 คดิเป็น 66.0% ทัง้น้ี บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรใหส้นิเชื่อแก่ลูกคำ้เป็น
ระยะเวลำ 30-45 วนั โดยทีผ่่ำนมำ ลูกหน้ีกำรคำ้ของบรษิทัฯ มรีะยะเวลำเกบ็หน้ีโดยเฉลีย่ 32-36 วนั ระยะเวลำเกบ็หน้ีโดย
เฉลีย่ของปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เป็น 77 วนั 32 วนั และ 36 วนั ตำมล ำดบั โดยระยะเวลำเกบ็หน้ีในปี 2555 ลดลงจำกปี
ก่อนหน้ำอยำ่งมนียัเน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดว้ำ่จำ้งบุคลำกรระดบัผูบ้รหิำรจดักำรเพื่อควบคมุ/ตดิตำม และบรหิำรระยะเวลำเกบ็หน้ี
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม ระยะเวลำเกบ็หน้ีของปี 2556 เพิม่ขึน้จำกปี 2555 สบืเน่ืองจำกกำรขยำยระยะเวลำเกบ็หน้ีใหก้บัผูจ้ดั
จ ำหน่ำยหลกัรำยหน่ึง  
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ลูกหน้ีกำรคำ้ของบรษิทัฯ รำยหลกัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัฯ ทีม่รีอบระยะเวลำกำรเกบ็เงนิ 30 วนั ทัง้น้ี รำยละเอยีด

ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ สิน้ปี 2554 ถงึปี 2556 เมื่อแบ่งตำมหน้ีทีค่ำ้งช ำระ เป็นดงัน้ี  

อายุลูกหน้ีการค้า 2554 *  2555 * 2556 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั       
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 29.2 12.7% 5.1 1.1% 206.9 25.6% 
เกนิก ำหนดช ำระ       
 น้อยกวำ่ 3 เดอืน 0.0 0.0% 1.1 0.2% - - 
 มำกกวำ่ 6 เดอืน 0.0 0.0% 0.0 0.0% - - 

รวม 29.2 12.7% 6.2 1.3% 206.9 25.6% 
กิจการอ่ืน       
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 193.3 83.8% 444,2 95.6% 602.0 74.4% 
เกนิก ำหนดช ำระ       
 น้อยกวำ่ 3 เดอืน 8.2 3.6% 14.4 3.1% 0.1 0.0% 
 3 - 6 เดอืน 0.0 0.0% 0.0 0.0% - - 

รวม 201.5 87.3% 458.6 98.7% 602.0 74.4% 
รวมทัง้หมด 230.7     100.0%  464.8  100.0% 809.0 100.0% 

หมำยเหตุ: * ลกูหนี้ของปี 2554 และปี 2555 เป็นลกูหนี้ซึง่รวมของสว่นงำนทีห่ยุดด ำเนนิกำรแลว้ (ธุรกจิอำหำร) จ ำนวน 3.2 ลำ้นบำท และ 4.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

3) กำรเพิม่ขึ้นสนิคำ้คงเหลือ จ ำนวน 289.0 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ตำมกำรเตบิโตของธุรกจิ โดยบรษิทัฯ มนีโยบำยกำรส ำรองสนิค้ำ
คงเหลอืส ำหรบักำรขำยจ ำนวน 30 วนั อตัรำกำรหมุนเวยีนของสนิคำ้คงเหลอืในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 คดิเป็น 22.2 เท่ำ 
15.8 เท่ำ และ 17.0 เท่ำ ตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลี่ย 17 วนั 23 วนั และ 21 วนั ตำมล ำดบั ระยะเวลำขำย
สนิค้ำดงักล่ำวยงัคงต ่ำกว่ำนโยบำยกำรส ำรองสนิค้ำคงเหลือส ำหรบักำรขำยที่ก ำหนดเน่ืองจำกควำมต้องกำรผลิตภณัฑ์ของ
บรษิทัฯ อยู่ในระดบัค่อนข้ำงสูงอย่ำงต่อเน่ือง บรษิทัฯ ไม่มกีำรตัง้ค่ำเผื่อสนิคำ้ล้ำสมยัเน่ืองจำกสนิคำ้มอีตัรำกำรหมุนเวยีนเรว็
และไมม่ขีอ้บ่งชีใ้หเ้ชื่อวำ่สนิคำ้ลำ้สมยั โดยปกตธิรุกจิสนิคำ้ของบรษิทัฯ มอีำยุประมำณ 1 ปี 

หำกพจิำรณำถงึอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ (โดยไม่รวมผลกระทบจำกรำยกำรอุทกภยัและผลกำรด ำเนินงำนส่วนธุรกิจที่หยุด
ด ำเนินงำน) พบว่ำอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ปรบัตวัดขีึ้น โดยอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์รวมของปี 2555 และปี 2556 
เท่ำกบั 8.2% และ 15.0% ตำมล ำดบั และอตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ถำวรเท่ำกบั 16.1% และ 25.8% ตำมล ำดบั สะท้อนใหเ้หน็
ประสทิธภิำพในกำรใชป้ระโยชน์จำกทรพัยส์นิและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่ดขีึน้ 

หน้ีสิน-ส่วนงานท่ีด าเนินงานอยู่ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2554 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจ ำนวน 3,037.6 ลำ้นบำท 4,224.0 ลำ้นบำท และ 4,572.6 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั หน้ีสนิหลกัๆ เป็นเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิซึง่มยีอดคำ้งช ำระ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 2,937.6 ลำ้น
บำท และ เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกรรมกำร จ ำนวน 1,000.0 ลำ้นบำท 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมกี ำหนดกำรช ำระเงนิใหเ้สรจ็สิน้ ดงัน้ี 
– ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี จ ำนวน  586.6 ลำ้นบำท 
– ครบก ำหนดภำยใน 1 – 5 ปี จ ำนวน  1,757.1 ลำ้นบำท  
– ครบก ำหนดหลงั 5 ปี จ ำนวน  593.8 ลำ้นบำท  
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โครงสรา้งเงนิทุน 

แหล่งจดัหำเงนิทุนหลกัของบรษิทัฯ มำจำกเงนิกู้ยมืสถำบนักำรเงนิและเงนิกู้ยมืกรรมกำร โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 และ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2556  อตัรำสว่นหน้ีสนิรวมของส่วนธุรกจิที่ด ำเนินงำนต่อส่วนผูถ้อืหุน้เป็น 3.9 เท่ำ และ 2.3 เท่ำ ตำมล ำดบั เป็นผลมำ
จำกกำรขยำยก ำลงักำรผลติอยำ่งต่อเน่ือง ทัง้น้ี อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ตำมขอ้ก ำหนดของสถำบนักำรเงนิ (ส่วนของผูถ้อืหุน้
ให้รวมเงนิกู้ยมืกรรมกำรและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง และส่วนของหน้ีสนิรวมให้หกัเงนิกู้ยมืกรรมกำรและบรษิทัที่เกี่ยวข้อง) ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2556 เป็น 1.2 เท่ำ ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำเงนิกูส้ถำบนักำรเงนิทีก่ ำหนดใหไ้วไ้มเ่กนิ 2.5 เท่ำ 

ภาระผกูพนัและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึ้น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
– ภำระผกูพนัรำยจำ่ยฝำ่ยทุน คอื กำรช ำระคำ่ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวนเงนิรวม 1,081.1 ลำ้นบำท 
– ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน ไดแ้ก่ สญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนพรอ้มสิง่อ ำนวยควำมสะดวก  จ ำนวนเงนิรวม 28.4  

ลำ้นบำทโดยมรีะยะเวลำของสญัญำ 1-4 ปี ซึง่จะสิน้สดุระหวำ่งปี 2557 ถงึปี 2559 
– ภำระผกูพนัตำมหนงัสอื Letter of Credit ทีย่งัไมไ่ดใ้ช ้จ ำนวนเงนิรวม 886.1 ลำ้นบำท 
– ภำระผกูพนัตำมค ำสัง่ซือ้ทีผู่ข้ำยสนิคำ้/วสัดุตกลงแล้ว จ ำนวนเงนิรวม 135.1 ลำ้นบำท 
– ภำระหนงัสอืค ้ำประกนัทีส่ถำบนักำรเงนิออกใหร้ฐัวสิำหกจิแหง่หน่ึง จ ำนวนเงนิรวม 5.5 ลำ้นบำท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 สว่นของผูถ้อืหุน้มจี ำนวน 1,968.3 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกช ำระแลว้ 1,000 ลำ้น
บำท สว่นเกนิทุนจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์56.1 ลำ้นบำท ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 45.0 ลำ้นบำท และก ำไรสะสม 867.2 ลำ้น
บำท ทัง้น้ี ตลอดช่วงระยะเวลำทีผ่่ำนมำตัง้แต่เริม่ก่อตัง้กจิกำร บรษิทัฯ ยงัไมเ่คยประกำศจ่ำยเงนิปนัผล  

ปี 2555 สว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 1,073.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2554 จ ำนวน 1,141.0 ลำ้นบำท  เน่ืองจำกมกีำรเพิม่ทุนจดะเบยีน 
400 ลำ้นบำท มกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำนโดยปกตขิองธุรกจิเครื่องดื่ม 306.4 ลำ้นบำท และกำรรบัรูร้ำยไดเ้งนิชดเชยสว่นทีเ่หลอืจำก
บรษิทัประกนัจ ำนวน 569.4 ลำ้นบำท  

ปี 2554 สว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบจ ำนวน (67.1) ลำ้นบำท เป็นผลสบืเน่ืองมำจำกบรษิทัฯ รบัรู้คำ่ควำมเสยีหำยจำกมหำอุทกภยั 
1,180.6 ลำ้นบำท ในขณะทีม่รีำยไดเ้งนิชดเชยสว่นแรกจำกบรษิทัประกนัภยัจ ำนวน 600.0 ลำ้นบำท สง่ผลใหม้ผีลขำดทุนจำกมหำ
อุทกภยัสทุธ ิ580.6 ลำ้นบำท  

หำกพิจำรณำถึงอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (โดยไม่รวมผลกระทบจำกรำยกำรอุทกภัยและผลกำรด ำเนินงำนส่วนธุรกิจที่หยุด
ด ำเนินงำน) พบวำ่อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ของ ปี 2555 และปี 2556 เท่ำกบั 50.7% และ 66.7% ตำมล ำดบั  

มลูค่าทางบญัชีต่อหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯ มมีลูคำ่ทำงบญัชเีท่ำกบั 1.97 บำท/หุน้  

12.1.6. การวิเคราะหส์ภาพคล่อง แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุน 

ระหวำ่งปี 2554 ถงึปี 2556 บรษิทัฯ มแีหล่งทีม่ำของกระแสเงนิสดหลกัมำจำกกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนและเงนิกูย้มืจำก
สถำบนักำรเงนิ  

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน – สว่นทีด่ าเนินงานอยู่ 

ระหวำ่งปี 2554 ถงึปี 2556 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนสทุธจิ ำนวน (263.7) ลำ้นบำท 220.4 ลำ้นบำท และ 950.9 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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ส ำหรบัปี 2554 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนตดิลบเน่ืองจำกปี 2554 เป็นปีแรกทีบ่รษิทัฯ เริม่วำงจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
และไดร้บัผลกระทบจำกเหตุกำรณ์มหำอุทกภยั สง่ผลใหม้ผีลขำดทุนและกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนมไีมเ่พยีงพอต่อกำรขยำย
ธรุกจิ นอกจำกน้ียงัมยีอดภำษมีลูคำ่เพิม่รอกำรขอคนืจ ำนวน 100.8 ลำ้นบำท ซึง่ยงัไมส่ำมำรถหมนุเวยีนมำเป็นเงนิสดได ้อยำ่งไรก็
ตำม ระหวำ่งปี 2554 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจำกผูถ้อืหุน้จ ำนวน 475.0 ลำ้นบำท เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 

ในปี 2555 และปี 2556 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 220.4 ลำ้นบำท และ 950.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัเป็นผล
มำจำกกำรเพิม่ยอดขำยระหวำ่งปี และผลก ำไรจำกส่วนงำนทีด่ ำเนินงำนต่อเน่ืองของปี 2555 และปี 2556 จ ำนวน 692.9 ลำ้นบำท 
และ 883.7 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

อตัราสว่นสภาพคล่อง -สว่นงานทีด่ าเนินอยู่ 

สภำพคล่องของบรษิทัฯ โดยหลกัมำจำกควำมสำมำรถในกำรหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื กำรเรยีกช ำระเงนิของลูกหน้ีกำรคำ้ และกำร
ช ำระเงนิคนืเจำ้หน้ีกำรคำ้ โดยระหวำ่งปี 2554-2556 ระยะเวลำกำรหมนุเวยีนของสนิทรพัยท์ีส่นบัสนุนสภำพคล่องดงักล่ำวแสดงดงั
ตำรำงดำ้นล่ำง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง หน่วย 2554 2555 2556 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่  วนั 77.5 31.7 35.2 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่  วนั 16.2 22.8 21.2 
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ วนั 60.8 36.3 28.9 
Cash Cycle  วนั 33.0 18.2 27.6 

ในปี 2555 กำรบรหิำรจดักำรลูกหน้ีทีม่ปีระสทิธภิำพสงูขึน้จนท ำใหร้ะยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ลดลงเหลอืเพยีง 31.7 วนั ขณะทีบ่รษิทัฯ 
ไดม้กีำรปรบัเงื่อนไขกำรช ำระเงนิใหแ้ก่คูค่ำ้ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำคูค่ำ้มสีภำพคล่องเพยีงพอในกำรจดัหำวตัถุดบิใหส้อดคลอ้งต่อแผนกำร
ผลติสนิคำ้ทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองของบรษิทัฯ ได ้สง่ผลใหร้ะยะเวลำช ำระหน้ีลดลง อยำ่งไรกต็ำม ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ทีล่ดลง
มำกกวำ่กำรลดลงของระยะเวลำช ำระหน้ีเฉลีย่สง่ผลในเชงิบวกต่อสภำพคล่องของบรษิทัฯ โดยวงจรเงนิสดไดม้กีำรปรบัตวัลดลงอย่ำง
มนียัส ำคญั  

ในปี 2556 วงจรเงนิสดไดม้กีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกงวดปี 2555 เลก็น้อยจำก 18.2 วนั เป็น 27.6 วนั สบืเน่ืองจำกกำรขยำยระยะเวลำ
เกบ็หน้ีใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัรำยหน่ึงสง่ผลใหร้ะยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลี่ยเพิม่ขึน้ 3.5 วนั และลดระยะเวลำช ำระหน้ีเฉลี่ย 7.4 วนั ส่งผล
ใหว้งจรเงนิสดมกีำรปรบัตวัขึน้แต่ไมม่ำกนกัเพยีง 9.4 วนั   

ความสามารถในการช าระหน้ีสถาบนัการเงนิ 

ตำมเงื่อนไของธนำคำร ก ำหนดใหบ้รษิทัฯ ด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระคนืหน้ีสถำบนักำรเงนิ (DSCR) ไม่ต ่ำกว่ำ 1.25 เท่ำ 
และอตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เกนิ 2.5 เท่ำ (ก ำหนดใหน้ับรวม Sub-Debt เป็นส่วนของผูถ้อืหุน้และหกั Sub-Debt ออก
จำกส่วนของหน้ีสนิ) โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระคนืหน้ีสถำบนักำรเงนิ 
(DSCR) เป็น 4.3 เท่ำ และ 3.3 เท่ำ ตำมล ำดบั ในขณะที่มอีตัรำอตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นเป็น 1.9 เท่ำ และ 1.2 เท่ำ 
ตำมล ำดบั 

กระแสเงนิสดจากการลงทุน – สว่นทีด่ าเนินงานอยู่ 

ระหว่ำงปี 2554 ถงึปี 2556 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกำรลงทุนสุทธจิ ำนวน (2,235.9) ล้ำนบำท (1,536.6)  ล้ำนบำท และ 
(1,492.6) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยหลกัใชไ้ปเพื่อกำรลงทุนซือ้ทีด่นิ ลงทุนในคำ่ก่อสรำ้งอำคำร ซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์  
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กระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิ – สว่นทีด่ าเนินงานอยู่ 

ระหว่ำงปี 2554 ถงึ ปี 2556 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจำกกำรจดัหำเงนิสุทธจิ ำนวน 2,565.2 ล้ำนบำท 1,213.3 ล้ำนบำทและ 589.2 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยหลกัมำจำกเงนิกูส้ถำบนักำรเงนิ และเงนิเพิม่ทุนจำกกรรมกำร ทัง้น้ี กระแสเงนิสดจำกกำรจดัหำเงนิดงักล่ำว
ใชไ้ปเพื่อซือ้ทีด่นิ ลงทุนก่อสรำ้งอำคำรโรงงำน ซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ และเพื่อเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทัฯ 

12.1.7. ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ในปี 2556 บรษิทัฯ มคีำ่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั จ ำนวนรวม 1.25 ลำ้นบำท  
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13. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัในกำรพฒันำสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมที่ขำดแคลน โดยพร้อมที่จะสนับสนุน ร่วมพฒันำ และ

คนืสิง่ดีๆ  ใหแ้ก่สงัคม ดงันัน้ ในปีผ่ำนมำ บรษิทัฯ ไดร้่วมท ำกจิกรรมต่ำงๆ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม 

ดงัน้ี 

เมื่อปี 2554 หลงัจำกเหตุกำรณ์อุทกภยัครัง้ใหญ่ในประวตัิศำสตร์ของไทย ประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ “คุณตนั ภำสกรนที” ได้มี

แนวคดิปลูกจติส ำนึกใหแ้ก่คนในสงัคมใหเ้รยีนรูถ้งึกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงพอเพยีงและเคำรพธรรมชำต ิ ภำยใต้แนวคดิ กรนีโนเวชัน่ 

จงึไดส้รำ้งศูนยก์ำรเรยีนรู ้ “ตนัแลนด”์ ขึน้ในพืน้ที่โรงงำนของบรษิทัฯ ที่อยุธยำ บนพืน้ที่กว่ำ 2,000 ตำรำงเมตร ดว้ยงบลงทุนกว่ำ 

50 ลำ้นบำท ท ำหน้ำทีบ่อกเล่ำควำมเป็นมำของอชิตินั อุปสรรคที่ต้องฟนัฝำ่ และกระตุ้นจติส ำนึกระหว่ำงวธิดี ำเนินธุรกจิกบัวถิกีำรใช้

ชวีติอยำ่งเป็นมติรกบัธรรมชำติ ผ่ำนเทคโนโลยโีฮโลแกรม ฉำยภำพแบบ 3 มติ ิและอนิเตอรแ์อคทฟี เพื่อสรำ้งองคค์วำมรูใ้นกำรอยู่

รว่มกนัของธรุกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มอยำ่งสมดลุ  

ปี 2556 บรษิทัฯ ร่วมบรจิำคเงนิสมทบจ ำนวน 6 ล้ำนบำทแก่โรงพยำบำลที่ขำดแคลนเครื่องมอืแพทย์และเครื่องช่วยหำยใจทัว่

ประเทศ 

ในปี 2557 บรษิทัฯ มคีวำมตัง้ใจที่จะรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมขององคก์รกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในทุกภำคส่วน ทัง้ชุมชน 

สงัคม ลูกคำ้ พนกังำน ตลอดถงึครอบครวัของพนกังำน โดยรเิริม่กำรด ำเนินธุรกจิภำยใต้หลกัจรยิธรรมและกำรจดักำรที่ด ีอนัน ำไปสู่

กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื  ภำยใตห้ลกักำร 8 ขอ้ ดงัน้ี 

1. กำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

2. กำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

3. กำรเคำรพสทิธมินุษยชน 

4. กำรปฏบิตัติ่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

5. ควำมรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 

6. กำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม 

7. กำรร่วมพฒันำชุมชนหรอืสงัคม 

8. กำรมนีวตักรรมและและเผยแพรน่วตักรรมซึง่ไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนที่มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่น

ไดเ้สยี 

บรษิทัฯ มุง่ม ัน่ทีจ่ะพฒันำธรุกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยเครื่องดื่มทีม่คีุณภำพสงูเพื่อสขุภำพของผูบ้รโิภคควบคู่ไปกบักำรตอบแทนสิง่ทีด่ี

งำมกลบัคนืสูส่งัคมทัง้ในระดบัไกลและใกล้ในทุกกระบวนกำรทำงธรุกจิ เพื่อก่อใหเ้กดิกำรไดร้บัควำมเชื่อถอื ควำมไวว้ำงใจ เป็นที่

ยอมรบัของสงัคม และเป็นองคก์รทีเ่ตบิโตอยำ่งยัง่ยนืต่อไป 
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ควำมสมัพนัธ ์
ทำตครอบครวั 

ระหว ำต 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำตำน 

ช วตเวสำ ต ำแหน ต 
ชื่อหน วยตำน/บรษิทั/ประเภท

ธรุกจิ 

1. นำยตนั  ภำสกรนทป 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรผูม้ ปอ ำนำจสตนำม 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
แสะกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 

53  ปรชัญำดุษฎปบณัฑติ
กติตมิศกัดิ ์
มหำวทิยำสยัรำมค ำแหต 

 บรหิำรธรุกจิดุษฎปบณัฑติ
กติตมิศกัดิ ์
มหำวทิยำสยัรำชภฏั        
สุรำษฎรธ์ำนป 

 ปรชัญำดุษฎปกติตมิศกัดิ ์
มหำวทิยำสยัส ำปำต 
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สมำคมส ตเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 

30* เป็นสำมปนำตอติ  
ภำสกรนทป 

ปจัจบุนั 
 
 
2553-ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
2551-มป.ค.2556 
2542-2553 

ประธำนกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบรหิำรแสะกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร 
กรรมกำรแสะกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรแสะกรรมกำรผูจ้ดักำร 

บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
 
 
บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
 
บจ. อติแอนดอ์ติ ศรปรำชำ แอสเซท็ 
บจ. ตนัแอนดต์นั ศรปรำชำ      
แอสเซท็ 
บจ. ตนั อติ แอสเซท็ 
บจ. อติ ตนั แอสเซท็ 
บจ. ตนับญุ 
บจ. เจแปนนปส ไพรม์       
เรสเตอรร์อตส ์มำเนจเมน้ท ์
บจ.ดปเอสทป แอสเซท็ 
บจ. ตนัแอนดต์นั แอสเซท็ 
บจ. เดปย่ว เดปย่ว กบัตนั 
บจ. กสว้ย กสว้ย 
บจ. ภำสกรนทป 
บจ. เมสท มป 
บจ. อติ แอสเซท็ 
บมจ. โออชิ ิกรุ๊ป 
 
 
 
 
 



                                                                                                     บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ต  
อำย ุ

)ปป(  
คุณวุฒทิำตกำรศกึษำ 

สดัส วน 
กำรถอื
หุน้ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ ์
ทำตครอบครวั 

ระหว ำต 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำตำน 

ช วตเวสำ ต ำแหน ต 
ชื่อหน วยตำน/บรษิทั/ประเภท

ธรุกจิ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำตอติ  ภำสกรนทป 
กรรมกำรผูม้ ปอ ำนำจสตนำม 
กรรมกำรบรหิำร แสะ 
รอตกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42  ปรญิญำตรป - บรหิำรธรุกจิ 
สำขำกำรเตนิ 
มหำวทิยำสยักรตุเทพ 

 ปรญิญำโท - บรหิำรธรุกจิ 
มหำวทิยำสยัรำมค ำแหต 

 หสกัสูตร  DAP 12/2547 
DCP 44/2547 
สมำคมส ตเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 

30* เป็นภรรยำนำยตนั  
ภำสกรนทป 

ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
 
2553 
 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 

กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร แสะ 
รอตกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรแสะรอตกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 

บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
 
บจ. อติแอนดอ์ติ ศรปรำชำ แอสเซท็ 
บจ. ตนัแอนดต์นั ศรปรำชำ      
แอสเซท็ 
บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
 
บจ. ตนั อติ แอสเซท็ 
บจ. อติ ตนั แอสเซท็ 
บจ. ตนับญุ 
บจ. เจแปนนปส ไพรม์       
เรสเตอรร์อตส ์มำเนจเมน้ท ์
บจ. ดปเอสทป แอสเซท็ 
บจ. ตนัแอนดต์นั แอสเซท็ 
บจ. เดปย่ว เดปย่ว กบัตนั 
บจ. กสว้ย กสว้ย 
บจ. ภำสกรนทป 
บจ. แทตคก์ิว้ เซอรว์สิ 
บจ. ทป.วำย.แมรเิอจ สตูดโิอ 
บจ.เวดดิต้ บสิซเินส         
คอนซสัแทน้ท ์
บจ. โตกยิะ 
บจ. มำย เมโมรป ่สตูดโิอ 
บจ. ยวัร ์สตูดโิอ 
บจ. โมเดอรน์ เวดดิต้ สตดูโิอ 
บจ. วคิตอเรปย เวดดิต้           
โปรเฟสชัน่แนส 
บจ. เดอะ คสำสสคิ สตดูโิอ 



                                                                                                     บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ต  
อำย ุ

)ปป(  
คุณวุฒทิำตกำรศกึษำ 

สดัส วน 
กำรถอื
หุน้ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ ์
ทำตครอบครวั 

ระหว ำต 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำตำน 

ช วตเวสำ ต ำแหน ต 
ชื่อหน วยตำน/บรษิทั/ประเภท

ธรุกจิ 

 2. 
 
 

นำตอติ  ภำสกรนทป (ต อ) 
กรรมกำรผูม้ ปอ ำนำจสตนำม 
กรรมกำรบรหิำร แสะ 
รอตกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 
 

ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
 
ปจจบุนั 
ปจัจบุนั 
2544-ม.ิย.2556 
2551-มป.ค.2556 
2542-2553 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรแสะรอตกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
 

บจ. ไวท ์แมรป ่สตดูโิอ 
บจ. บปเสฟิด ์สตดูโิอ 
บจ. แมรป ่มป เวดดิต้สตูดโิอ 
บจ. มเูทปยร ำ เวดดิต้กำวน์    
แอนด ์แพสนเนอร ์
บจ. เมสท มป 
บจ. กนิกบัตนั 
บจ. คู รกั สตูดโิอ 
บจ. อติ แอสเซท็ 
บมจ. โออชิ ิกรุป๊ 
 

3. นำตสำวอำรยำ             
พำนิชำยุนนท ์
กรรมกำรผูม้ ปอ ำนำจสตนำม 
แสะรอตผูอ้ ำนวยกำรฝ ำย
กำรเตนิ 

38  ปรญิญำตรป –บรหิำรธรุกจิ 
สำขำกำรเตนิ 
มหำวทิยำสยัหอกำรคำ้ไทย 

 หสกัสูตร  DAP 106/2556 
สมำคมส ตเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
 

2.09 ไม มป ปจัจบุนั 
 
2554 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
2554 -2556 
 
2542-2554 

กรรมกำร แสะ 
รอตผูอ้ ำนวยกำรฝ ำยกำรเตนิ 
รอตผูอ้ ำนวยกำรฝ ำยกำรเตนิ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
ผูจ้ดักำรฝ ำยกำรเตนิ 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
 
บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
บจ. สพบุรปอนิน์ พสำซ ำ 
บจ. เดปย่ว เดปย่ว กบั ตนั 
บจ. โอ.จป.ทป. 
บจ. ไอแอมกรปนทป (เดมิชื่อ บจ.   
อชิตินั เทรดดิต้) 
บจ. เวดดิต้บสิซเินสคอนซสัแทน้ท ์



                                                                                                     บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ต  
อำย ุ

)ปป(  
คุณวุฒทิำตกำรศกึษำ 

สดัส วน 
กำรถอื
หุน้ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ ์
ทำตครอบครวั 

ระหว ำต 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำตำน 

ช วตเวสำ ต ำแหน ต 
ชื่อหน วยตำน/บรษิทั/ประเภท

ธรุกจิ 

4. นำยปรปชำ  อจัฉรำนนท ์
กรรมกำรผูม้ ปอ ำนำจสตนำม 
กรรมกำรบรหิำร แสะ 
รอตกรรมกำรผูจ้ดักำร สำย
ตำนบญัชปแสะกำรเตนิ 
 
 

51  ปรญิญำตรปบญัชป 
มหำวทิยำสยัธรรมศำสตร ์

 ปรญิญำโทบญัชป 
มหำวทิยำสยัธรรมศำสตร ์

 หสกัสูตร  DAP 106/2556 
สมำคมส ตเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 

0.2 ไม มป ปจัจบุนั 
 
 
2554 
 
2545-2554 

กรรมกำรแสะกรรมกำรบรหิำร 
แสะ รอตกรรมกำรผูจ้ดักำร สำย
ตำนบญัชปแสะกำรเตนิ 
รอตกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยตำน
บญัชปแสะกำรเตนิ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ ำยบญัชปแสะ
กำรเตนิ 
 

บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
 
 
บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
 
บมจ. โออชิ ิกรุป๊ 

5. นำยวโิรจน์  สุภำสูรย ์
กรรมกำรผูม้ ปอ ำนำจสตนำม 
กรรมกำรบรหิำร 
รอตกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
ตำนโรตตำน 

47  วทิยำศำสตรบ์ณัฑติ –      
จสุชปววทิยำ 
มหำวทิยำสยัเกษตรศำสตร ์

 หสกัสูตร  DAP 106/2556 
สมำคมส ตเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
 

0.73 ไม มป ปจัจบุนั 
 
 
2554 
 
2547-2554 
2541-2547 
 
2540-2541 
2532-2540 
 
2530-2532 
 

กรรมกำร  กรรมกำรบรหิำรแสะ 
รอตกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยตำน
โรตตำน 
รอตกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยตำน
โรตตำน 
ผูจ้ดักำรทัว่ไป 
ผูจ้ดักำรโรตตำน 
 
ผูจ้ดักำรโครตกำร 
ผูจ้ดักำรฝ ำยผสติ 
 
หวัหน้ำแผนกผสติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
 
 
บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
 
บมจ. โออชิ ิเทรดดิต้ 
บจ.  โฟรโ์มสต ์ฟรปสแสนด ์

)ประเทศไทย(  
บจ. แดรป พสสั 
บจ. โฟรโ์มสต ์ฟรปสแสนด ์

)ประเทศไทย(  
บจ. ดชัมสิส ์



                                                                                                     บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ต  
อำย ุ

)ปป(  
คุณวุฒทิำตกำรศกึษำ 

สดัส วน 
กำรถอื
หุน้ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ ์
ทำตครอบครวั 

ระหว ำต 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำตำน 

ช วตเวสำ ต ำแหน ต 
ชื่อหน วยตำน/บรษิทั/ประเภท

ธรุกจิ 

6. นำยธนพนัธุ ์  คตนนัทะ 
กรรมกำรผูม้ ปอ ำนำจสตนำม 
กรรมกำรบรหิำร แสะ 
รอตกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
ตำนธรุกจิเครื่อตดื่ม 

39  วทิยำศำสตรบ์ณัฑติ – 
บรหิำรธรุกจิเกษตร 
สถำบนัเทคโนโสยปพระจอม
เกสำ้ เจำ้คุณทหำร
สำดกระบตั 

 บรหิำรธรุกจิมหำบณัฑติ – 
บรหิำรธรุกจิ 
มหำวทิยำสยัรำมค ำแหต 

 หสกัสูตร  DAP 106/2556 
สมำคมส ตเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
 

0.67 ไม มป ปจัจบุนั 
 
 
2553 
 
2553 
 
2551-2553 
 
2550-2551 
 
2549-2550 
2547-2549 
 

กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร 
แสะรอตกรรมกำรผูจ้ดักำรสำย
ตำนธรุกจิเครื่อตดื่ม 
รอตกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยตำน
ธรุกจิเครื่อตดื่ม 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ ำยกำรตสำด 
ธรุกจิเครื่อตดื่ม 
ผูช้ วยผูอ้ ำนวยกำรฝ ำย
กำรตสำด ธรุกจิเครื่อตดื่ม 
ผูจ้ดักำรฝ ำยกำรตสำด ธรุกจิ
เครื่อตดื่ม 
ผูจ้ดักำรทัว่ไป ฝ ำยกำรตสำด 
ผูจ้ดักำรฝ ำยกำรตสำดพำณิชย ์

บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
 
 
บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
 
บมจ. โออชิ ิกรุ๊ป 
 
บมจ. โออชิ ิกรุ๊ป 
 
บมจ. โออชิ ิกรุ๊ป 
 
บจ. คสตัพสำซ ำจอมสุรำตค ์            
บมจ. โออชิ ิกรุ๊ป 

7. พส.อ.ต.ณฐัวรรธน์
นิมมสธนำกรณ์ 
  
กรรมกำรอสิระแสะประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

62  กำรศกึษำบญัฑติ – มธัยม
กำรศกึษำ 
มหำวทิยำสยัศรปนครนิทร 
วโิรฒ 

 หสกัสูตร  DAP 106/2556 
สมำคมส ตเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
 

ไม มป ไม มป ปจัจบุนั 
 
2550-2555 
 
2548-2549 
 
2545-2548 
2543-2545 
2537-2540 
 

กรรมกำรอสิระแสะประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
ผูจ้ดักำร 
 
ผูช้ วยหวัหน้ำฝ ำยเสนำธกิำร
ประจ ำผูบ้ญัชำกำรทหำรอำกำศ 
รอตเจำ้กรมสวสัดกิำร 
เสนำธกิำรกรมสวสัดกิำร 
ผูอ้ ำนวยกำรกอตกำรรำ้นคำ้ 
 
 
 
 
 

บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
 
สหกรณ์ออมทรพัยก์อตบญัชำกำร
กอตทพัอำกำศ จ ำกดั 
กอตทพัอำกำศ 
 
กรมสวสัดกิำรทหำรอำกำศ 
กรมสวสัดกิำรทหำรอำกำศ 
กรมสวสัดกิำรทหำรอำกำศ 



                                                                                                     บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ต  
อำย ุ

)ปป(  
คุณวุฒทิำตกำรศกึษำ 

สดัส วน 
กำรถอื
หุน้ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ ์
ทำตครอบครวั 

ระหว ำต 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำตำน 

ช วตเวสำ ต ำแหน ต 
ชื่อหน วยตำน/บรษิทั/ประเภท

ธรุกจิ 

8. นำยประสำน  สิม้พพิฒันกสุ 
กรรมกำรอสิระแสะ
กรรมกำรตรวจสอบ 

57  ปรญิญำตรป – กำรบญัชป 
จฬุำสตกรณ์มหำวทิยำสยั 

 ปรญิญำโท – บรหิำรธรุกจิ 
มหำวทิยำสยัเกษตรศำสตร ์

 หสกัสูตร  DAP 106/2556 
สมำคมส ตเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
 

 

ไม มป ไม มป ปจัจบุนั 
 
2552-ปจัจบุนั 
 
2550-2552 
2545-2549 
2544-2545 
2542-2543 
 

กรรมกำรอสิระแสะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
รอตกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 
ทปป่รกึษำฝ ำยบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำรแสะทปป่รกึษำ 
กรรมกำรบรหิำรแสะทปป่รกึษำ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
 
บมจ. ไทยพำณิชยส์ำมคัคป
ประกนัภยั 
บจ. โรตตำนสยำมบอสสส์ปอรต์ 
บจ. สยำมยูนโิซส 
บมจ. วตศไ์พฑรูยก์รุป๊ 
บจ. เค เอม็โฟม 

9. นำยอสิสระชยั  เดชำฤทธิ ์
กรรมกำรอสิระแสะ
กรรมกำรตรวจสอบ 
 

53  นิตศิำสตรบ์ณัฑติ 
จฬุำสตกรณ์มหำวทิยำสยั 

 เนตบิณัฑติไทย 
จฬุำสตกรณ์มหำวทิยำสยั 

 หสกัสูตร  DAP 27/2547 
สมำคมส ตเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 

 

ไม มป ไม มป ปจัจบุนั 
 
2546-ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 
 
2527-2546 

กรรมกำรอสิระแสะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
รอตผูจ้ดักำรใหญ  

บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
 
บมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรป ่
บจ. เอแคป คอนซสัติต้ 
บจ. บรหิำรสนิทรพัย ์เอแคป 
บจ. เอแคป คอรป์อเรท     
เซอรว์สิเซส 
บจ.แคปปิตอส โอเค 
บจ.โปรเฟสชัน่แนส คอสเสคชัน่ 
บมจ. อตุสำหกรรมปิโตรเคมปกสั
ไทย 
 

*นบัรวมสดัส วนกำรถอืหุน้ขอตนำยตนั แสะ นำตอติ ภำสกรนทป 
 
  



                                                                                                     บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7 

รำยละเอียดเก่ียวกบัเลขำนุกำรบริษทั 

 

ชื่อ -สกุส /ต ำแหน ต  
อำย ุ

)ปป(  
คุณวุฒทิำตกำรศกึษำ 

สดัส วน 
กำรถอื
หุน้ 
(%) 

ควำมสมัพนัธ ์
ทำตครอบครวั 

ระหว ำต 
ผูบ้รหิำร 

ประสบกำรณ์ท ำตำน 

ช วตเวสำ ต ำแหน ต 
ชื่อหน วยตำน/บรษิทั/ประเภท

ธรุกจิ 

1. นำยอภชิำต ิสุขจริวฒัน์ 48  ปรญิญำตรป – กำรบญัชป 
มหำวทิยำสยัรำมค ำแหต   

 หสกัสูตร  DAP 106/2556 
สมำคมส ตเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย 
 

0.6 ไม มป 2554-ปจัจบุนั 
 
2545-2554 
2541-2545 
 
2538-2541 
2537-2538 

ผูช้ วยกรรมกำรผูจ้ดักำร –     
สำยตำนบญัชปแสะกำรเตนิ 
รอตผูอ้ ำนวยกำรฝ ำยบญัชป 
ผูจ้ดักำรฝ ำยบญัชป 
 
ผูจ้ดักำรฝ ำยบญัชป 
สมหุบ์ญัชป  

บมจ. อชิตินั กรุ๊ป 
 
บมจ. โออชิ ิกรุป๊ 
บจ. เวดดิต้ บสิซเินส คอนซสั
แทนท ์
บมจ. บปเคเค (1985) 
บมจ. พนัธุส์ุกรไทย-เดนมำรค์ 
 

 



   

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั อิชิตนั กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

เอกสำรแนบ 2 
 

รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 



   

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 
 

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

รำยช่ือ บริษทัฯ 
 บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

นายตนั  ภาสกรนท ี C, CEO    
MD 

D D D D D D D D D D D              

นางองิ  ภาสกรนท ี D,ED,M D D D D D D D D D D D    D      D D D D 
นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ D        D    D D            
นายปรชีา  อจัฉรานนท์ D,ED,M                         
นายวโิรจน์  สุภาสรูย์ D,ED,M                         
นายธนพนัธุ ์คงนันทะ D,ED,M                         
พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ ID,//                         
นายประสาน ลิม้พพิฒันกุล ID,AC                         
นายอสิสระชยั  เดชาฤทธิ ์ ID,AC                 D D D D     

    หมำยเหตุ  C = ประธานกรรมการ    D = กรรมการ  ID = กรรมการอสิระ   // = ประธานกรรมการตรวจสอบ    AC = กรรมการตรวจสอบ    CEO = ประธานกรรมการบรหิาร   ED = กรรมการบรหิาร   MD = กรรมการผูอ้ านวยการ M = ผูบ้รหิาร 
 
รายชือ่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

1 = บจ. องิแอนดอ์งิ ศรรีาชา แอสเซท็ 
 
10 = บจ. ภาสกรนท ี 19. = บจ. บรหิารสนิทรพัย ์เอแคป 28. = บจ. เดอะ คลาสสคิ สตดูโิอ  

2 = บจ. ตนัแอนดต์นั ศรรีาชา แอสเซท็ 11 = บจ. เมลท ม ี 20. = บจ. เอแคป คอรป์อเรท เซอร์วสิเซส 29. = บจ. ไวท์ แมรี่ สตดูโิอ  
3 = บจ. องิ ตนั แอสเซท็ 12 = บจ. ลพบุรอีนิน์ พลาซ่า 21. = บจ. แทงคก์ิว้ เซอร์วสิ 30. = บจ. บเีลฟิด ์สตดูโิอ  
4 = บจ. ตนับุญ 13 = บจ. โอ.จ.ีท.ี 22. = บจ. ท.ีวาย.แมรเิอจ สตดูโิอ 31. = บจ. แมรี่ ม ีเวดดิง้สตดูโิอ  
5 = บจ. เจแปนนีส ไพรม์ เรสเตอรร์องส์ มาเนจเมน้ท์ 14 = บจ. ไอแอม กรนีท ี 23. = บจ. โตกยิะ 32. = บจ. มเูทยีร่า เวดดิง้กาวน์ แอนด์ แพลนเนอร์   
6 = บจ.ดเีอสท ีแอสเซท็ 15 = บจ. เวดดิง้บสิซเินสคอนซลัแทน้ท์ 24. = บจ. มาย เมโมรี่ สตดูโิอ 33 = บจ. กนิกบัตนั  
7 = บจ. ตนัแอนดต์นั แอสเซท็ 16 = บมจ. ไทยพาณิชยส์ามคัคปีระกนัภยั 25. = บจ. ยวัร์ สตูดโิอ 34 = บจ. ตนั องิ แอสเซท็  
8 = บจ. เดีย่ว เดีย่ว กบัตนั 17 = บมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ 26. = บจ. โมเดอรน์ เวดดิง้ สตดูโิอ 35 = บจ. แคปปิตอล โอเค  
9 = บจ. กลว้ย กลว้ย 18 = บจ. เอแคป คอนซลัติง้ 27. = บจ. วคิตอเรยี เวดดิง้ โปรเฟสชัน่แนล 36 = บจ. โปรเฟสชัน่แนล คอลเลคชัน่  
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รำยช่ือ 
บริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
นายตนั  ภาสกรนท ี          D   
นางองิ  ภาสกรนท ี D D D D D D D D D D   
นางสาวอารยา พานิชายุนนท์             
นายปรชีา  อจัฉรานนท์             
นายวโิรจน์  สุภาสรูย์             
นายธนพนัธุ ์คงนันทะ             
พล.อ.ต.ณฐัวรรธน์ นิมมลธนากรณ์              
นายประสาน ลิม้พพิฒันกุล             
นายอสิสระชยั  เดชาฤทธิ ์           D D 

 หมำยเหตุ C = ประธานกรรมการ    D = กรรมการ  ID = กรรมการอสิระ   // = ประธานกรรมการตรวจสอบ     
    AC = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานกรรมการบรหิาร   ED = กรรมการบรหิาร   MD = กรรมการผูอ้ านวยการ  M = ผูบ้รหิาร 
 
รายชือ่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

1 = บจ. องิแอนดอ์งิ ศรรีาชา แอสเซท็ 
 
10 = บจ. ภาสกรนท ี 19. = บจ. บรหิารสนิทรพัย ์เอแคป 28. = บจ. เดอะ คลาสสคิ สตดูโิอ  

2 = บจ. ตนัแอนดต์นั ศรรีาชา แอสเซท็ 11 = บจ. เมลท ม ี 20. = บจ. เอแคป คอรป์อเรท เซอร์วสิเซส 29. = บจ. ไวท์ แมรี่ สตดูโิอ  
3 = บจ. องิ ตนั แอสเซท็ 12 = บจ. ลพบุรอีนิน์ พลาซ่า 21. = บจ. แทงคก์ิว้ เซอร์วสิ 30. = บจ. บเีลฟิด ์สตดูโิอ  
4 = บจ. ตนับุญ 13 = บจ. โอ.จ.ีท.ี 22. = บจ. ท.ีวาย.แมรเิอจ สตดูโิอ 31. = บจ. แมรี่ ม ีเวดดิง้สตดูโิอ  
5 = บจ. เจแปนนีส ไพรม์ เรสเตอรร์องส์ มาเนจเมน้ท์ 14 = บจ. ไอแอม กรนีท ี 23. = บจ. โตกยิะ 32. = บจ. มเูทยีร่า เวดดิง้กาวน์ แอนด์ แพลนเนอร์   
6 = บจ.ดเีอสท ีแอสเซท็ 15 = บจ. เวดดิง้บสิซเินสคอนซลัแทน้ท์ 24. = บจ. มาย เมโมรี่ สตดูโิอ 33 = บจ. กนิกบัตนั  
7 = บจ. ตนัแอนดต์นั แอสเซท็ 16 = บมจ. ไทยพาณิชยส์ามคัคปีระกนัภยั 25. = บจ. ยวัร์ สตูดโิอ 34 = บจ. ตนั องิ แอสเซท็  
8 = บจ. เดีย่ว เดีย่ว กบัตนั 17 = บมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ 26. = บจ. โมเดอรน์ เวดดิง้ สตดูโิอ 35 = บจ. แคปปิตอล โอเค  
9 = บจ. กลว้ย กลว้ย 18 = บจ. เอแคป คอนซลัติง้ 27. = บจ. วคิตอเรยี เวดดิง้ โปรเฟสชัน่แนล 36 = บจ. โปรเฟสชัน่แนล คอลเลคชัน่  



 

 
 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษัท  อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

วันท่ี  17 มิถุนายน 2556 

 
 
 
 

แบบประเมินนีจั้ดท าโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกับ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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ส่วนที่  1  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถงึ การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมท่ีดีซึง่เป็นรากฐาน 
ท่ีส าคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผล  ดงันัน้ จงึมีความจ าเป็นท่ีต้องสร้างสภาวะหรือ 
ปัจจยัตา่ง ๆ ซึง่เอือ้ให้ระบบการควบคมุภายในด าเนินไปได้ตามท่ีบริษัทมุง่หวงั เป็นการสร้างบรรยากาศ 
การควบคมุเพ่ือสง่เสริมให้ทกุคนในบริษัทตระหนกัถงึความจ าเป็นของระบบการควบคมุภายใน เช่น การท่ี
ฝ่ายบริหารให้ความส าคญัตอ่ความซื่อสตัย์สจุริตและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การจดัการโครงสร้าง 
ขององค์กรอย่างเหมาะสม การก าหนดหน้าท่ีอย่างชดัเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตัท่ีิเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เป็นต้น  
         
 
1.1 คณะกรรมการได้ดแูลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพ่ือเป็น 
แนวทางในการปฏิบตัิงานของพนกังาน ใช่หรือไม ่
   ใช่   ไมใ่ช่  
บริษัทมีการก าหนดแผนธรุกิจ พร้อมก าหนดเป้าหมาย แผนกลยทุธ์ และแผนงบประมาณอย่างชดัเจน เพ่ือใช้
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยแผนธุรกิจดงักลา่วได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 
1.2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานแล้ววา่ การตัง้เป้าหมายได้ด าเนินการ 
อย่างรอบคอบ และได้พิจารณาถงึความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีก าหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถงึ 
การให้สิ่งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานวา่เป็นไปอย่างสมเหตสุมผล โดยไมม่ีการจงูใจหรือ 
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเกินสมควรแก่พนกังานในลกัษณะท่ีอาจน าไปสูก่ารกระท าทจุริตหรือประพฤติ 
มิชอบ (เช่น ตัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง ท าให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ 
ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น) 
   ใช่   ไมใ่ช ่
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถงึความเหมาะสมของการก าหนดแผนธุรกิจของบริษัท โดยวิเคราะห์จาก
ข้อมลูในอดีต และแผนการในอนาคตของบริษัท ซึง่การตัง้เป้าหมายและดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานของ
บริษัทพืน้ฐานความเป็นจริงท่ีพนกังานสามารถน าไปปฏิบตัแิละบรรลผุลได้ โดยไมส่ร้างความกดดนัตอ่ตวั
ผู้บริหารและพนกังานเกินควร 
 
1.3 บริษัทได้มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หรือไม ่
   ใช่   ไมใ่ช ่
บริษัทจดัโครงสร้างองค์กร และสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนและเหมาะสม มีการมอบอ านาจ หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบไุว้ในค าอธิบายลกัษณะงาน (Job Description) ของทกุ
ต าแหน่งงานในบริษัท โดยพนกังานทกุคนรับทราบถงึบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของตน 
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1.4 บริษัทมีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) และข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
รวมทัง้บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม ่ 
   มี   ไมม่ ี
บริษัทได้จดัท านโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (code of conduct) โดยจดัท าเป็นสว่นหนึง่ของ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท โดยพนกังานและผู้บริหารทกุคนได้ลงนามรับทราบข้อก าหนด
ดงักลา่ว และในจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจได้ระบจุรรยาบรรณเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(conflict of interest) พร้อมทัง้ก าหนดบทลงโทษกรณีกระท าความผิดจรรยาบรรณ 
 
1.5 บริษัทมีการจดัท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมด้านการเงิน 
การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกุมและสามารถป้องกนัการทจุริตได้หรือไม ่
    ใช ่   ไมใ่ช ่
บริษัทมีขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน (work process) ซึง่ผ่านการอนมุตัิจากรองกรรมการผู้อ านวยการครบถ้วนทกุ
ระบบงานของบริษัท พร้อมทัง้มีการก าหนดอ านาจอนมุตัิในการด าเนินการเร่ืองตา่งๆ ตามล าดบัขัน้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
 
1.6 ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงาน บริษัทได้ค านงึถงึความเป็นธรรมตอ่คูค้่า  
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ใช่หรือไม ่
   ใช่   ไมใ่ช ่
บริษัทตระหนกัถงึการปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีมีตอ่คูค้่าและเจ้าหนี ้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย และบริษัทมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบและเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัท ไมว่า่จะเป็น ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร พนกังาน คูค้่า 
คูแ่ข่ง ลกูค้ารวมถงึชมุชนและสงัคม 
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ส่วนที่  2   การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอ่มด าเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา  
โดยสาเหตขุองความเสี่ยงอาจมาจากปัจจยัภายใน เช่น ผู้บริหารขาดความซื่อสตัย์และจริยธรรม  
บริษัทขยายงานอย่างรวดเร็วเกินไปท าให้ระบบงานไมส่ามารถรองรับได้ หรือการก ากบัดแูลไมท่ัว่ถงึ เป็นต้น  
และปัจจยัภายนอก เชน่ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ท าให้มีผลกระทบ
ตอ่สว่นแบ่งการตลาด เป็นต้น ด้วยเหตนีุ ้การท่ีจะน าพาให้บริษัทรอดพ้นจากอนัตรายท่ีเกิดจากความเสี่ยง 
ดงักลา่วได้นัน้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องด าเนินการตอ่ไปนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 
 (1)  พิจารณาหรือไตร่ตรองถงึลกัษณะความเสี่ยงท่ีบริษัทประสบอยู่ หรือคาดวา่จะประสบ  
(Identification of risk) 
 (2)  วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนัน้ ๆ ตอ่บริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนัน้ ๆ 
จะเกิดขึน้ (Analysis of risk) 
 (3)  ก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม (Management of risk) 
         
 
2.1 บริษัทมีการประเมินอย่างสม ่าเสมอหรือไมว่า่ การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจยัใดบ้างท่ีเป็น
ปัจจยัความเสี่ยงทัง้ท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธรุกิจของบริษัท 
อย่างมีนยัส าคญั 
   มี   ไมม่ ี
บริษัทได้ตระหนกัถงึความส าคญัของการบริหารความเสี่ยง จงึได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้
เพ่ือท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและกรอบการการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้กบั
บริษัททัง้จากภายนอกและภายใน รวมทัง้ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบตัิตามแผนจดัการความเสี่ยงของ
บริษัท 
 
2.2 บริษัทได้มีการวิเคราะห์หรือไมว่า่ เหตกุารณ์ใดท่ีจะท าให้ปัจจยัท่ีเป็นความเสี่ยงนัน้เกิดขึน้  
   มี   ไมม่ ี
บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารและพนกังานแตล่ะฝ่ายเป็นผู้ วิเคราะห์หาความเสี่ยงในการปฏิบตัิงาน และ
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึง่ถือปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  โดยรวบรวม
และกลัน่กรองผ่านคณะท างานบริหารความเสี่ยง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา 
 
2.3 บริษัทก าหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสี่ยง  
รวมทัง้มาตรการในการลดความเสี่ยงเหลา่นัน้ ใชห่รือไม่ 
   ใช่   ไมใ่ช ่
บริษัทได้ก าหนดให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงหรือกรรมการบริหาร เป็นผู้ประสานงานให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
รับทราบถงึแนวทางแก้ไข  เพ่ือด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง จนกวา่แนวทางการควบคมุท่ีถกูก าหนด ได้น าไปใช้
และสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 



 5 

2.4 บริษัทได้แจ้งให้พนกังานทกุคนท่ีเก่ียวข้องรับทราบและปฏิบตัิตามมาตรการบริหารความเสี่ยง 
ท่ีก าหนดไว้ ใชห่รือไม ่
   ใช่   ไมใ่ช ่
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของนโยบายการบริหารความเสี่ยง ได้ก าหนดให้มีการจดั
กิจกรรมประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงแก่พนกังานทกุคนในองค์กร โดยจดัท าสื่อ
สิ่งพิมพ์และแจกจ่ายให้พนกังานทกุคนอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ได้ก าหนดแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
บริหารความเสี่ยงอย่างตอ่เน่ือง 
 
2.5 บริษัทมีการติดตามวา่หน่วยงานตา่ง ๆ ได้ปฏิบตัิตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้  
ใช่หรือไม ่
   ใช่   ไมใ่ช ่
บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชมุชีแ้จงการบริหารความเสี่ยงทกุเดือน รวมทัง้จะมีการสอบทานเป็นรายไตร
มาสจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จนกวา่แนวทางการควบคมุท่ีถกูก าหนด ได้น าไปใช้และสามารถ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ รวมทัง้จดัให้มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงปีละครัง้เพ่ือ
ประเมินวา่วิธีการควบคมุนัน้สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  3   การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัเพ่ือให้บริษัทมัน่ใจวา่ 
แนวทางท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบตัิตามจากทกุคนในบริษัท ซึง่แนวทางดงักลา่ว 
ได้แก่ 

(1) การก าหนดอ านาจและระดบัการอนมุตัิรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
(2) มีการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีอาจเอือ้ให้เกิดการกระท าท่ีทจุริตออกจากกนั 
(3) มีการก าหนดขัน้ตอน และวิธีการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร  

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ 
(4) การก าหนดวิธีการเพ่ือให้แน่ใจวา่ บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง  

         
 
3.1 บริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและวงเงินอ านาจอนมุตัิของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบั 
ไว้อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไมใ่ช ่
บริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และวงเงินอ านาจอนมุตัิของฝ่ายบริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
พร้อมทัง้ประกาศให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ 
 
3.2 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี ้ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพ่ือเป็น
การตรวจสอบซึง่กนัและกนั ใชห่รือไม ่(1) หน้าท่ีอนมุตัิ (2) หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ  
และ (3) หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ  
   ใช่   ไมใ่ช ่
บริษัทตระหนกัถงึระบบการตรวจสอบซึง่กนัและกนั โดยได้แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านนี ้
ออกจากกนั โดย (1) การอนมุตัิซึง่ด าเนินการเป็นไปตามประกาศอ านาจอนมุตัิ (2) การบนัทกึรายการ
บญัชีและข้อมลูสารสนเทศ เป็นหน้าท่ีของฝ่ายบญัชี โดยบริษัทมีขัน้ตอนการปฏิบตัิของฝ่ายบญัชีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และมีการจ ากดัสิทธิการเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศตามหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ (3) การดแูลจดัเก็บ
ทรัพย์สนิ เป็นหน้าท่ีของผู้ใช้งานในแตล่ะสว่นงาน 
 
3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่ว บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามให้การท าธุรกรรมนัน้ต้องผ่านขัน้ตอน 
การอนมุตัิท่ีก าหนด ใช่หรือไม ่
   ใช่                                     ไมใ่ช ่     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหวา่งกนั และมาตรการหรือขัน้ตอนในการอนมุตัิให้เข้าท า
รายการระหวา่งกนั โดยรายการดงักลา่วจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 
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3.4 ในกรณีท่ีมีการท าธรุกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมนัน้ได้กระท าโดยผู้ ท่ี 
ไมม่ีสว่นได้เสียในธุรกรรมนัน้เท่านัน้ ใชห่รือไม่ 
   ใช่                                     ไมใ่ช ่     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 
ในกรณีท่ีบริษัทจ าเป็นต้องท าธรุกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่ว บริษัทก าหนดในมาตรการหรือขัน้ตอนในการอนมุตัใิห้เข้าท ารายการระหวา่งกนัให้การท ารายการ
นัน้โดยถือปฏิบตัิเช่นเดียวกนัลกูค้าทัว่ไป ด้วยนโยบายการก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมและเป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าทัว่ไป ทัง้นีก้รรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีอาจมีสว่นได้เสียในธรุกรรมนัน้ จะไมม่ี
อ านาจอนมุตัิรายการดงักลา่ว 
 
3.5 ในกรณีท่ีมีการท าธรุกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมนัน้ ได้ค านงึถงึประโยชน์ 
สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญัและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากบับคุคลภายนอก 
(on arms’ length basis) ใช่หรือไม ่
   ใช่                                      ไมใ่ช่      ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 
ตามอธิบายไว้ในข้อ 3.4       
         
 
3.6 ในกรณีท่ีได้มีการอนมุตัิธุรกรรมกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว 
(เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสินค้า การให้กู้ ยืม การค า้ประกนั) ได้มีการติดตามให้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลง
กนัไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษัทหรือไม ่(เช่น ติดตามการช าระคืนหนี ้
ตามก าหนด การทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น)  
    ใช่                                     ไมใ่ช่     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีเป็นผู้ติดตามการปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ตลอด
ระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษัท โดยมีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบทนัทีหากมีการปฏิบตัิท่ีไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญา 
 
3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักลา่วครอบคลมุ 
ไปถงึกรณีท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วน าโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตวัด้วย ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                     ไมใ่ช ่     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 
บริษัทได้ก าหนดห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานน าโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์
สว่นตวั โดยระบไุว้ในนโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (code of conduct) 
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3.8 ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทมีการติดตามดแูลการด าเนินงาน 
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการก าหนดทิศทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดงักลา่วถือปฏิบตัิ ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                     ไมใ่ช ่      ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 
ปัจจบุนับริษัทไมม่ีเงินลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม     
         
 
3.9 บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือไม ่ 
ทัง้นี ้เพ่ือลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสยีงของบริษัท  
   มี   ไมม่ ี
บริษัทมีฝ่ายกฎหมายประจ า เพ่ือท าหน้าท่ีติดตามการออกกฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือกฏหมายใหมท่ี่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงให้การด าเนินการของบริษัทเป็นไปข้อก าหนดของ
กฎหมายให้ทนัเวลา  และบริษัทมีท่ีปรึกษาด้านกฎหมายท่ีมีความเช่ียวชาญ ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแก่บริษัท
ด้านกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ 
 
3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกนัมิให้เกิด 
การกระท าในลกัษณะนัน้อีก หรือไม่ 
   มี                                             ไมม่ ี     ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 
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ส่วนที่  4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 หลกัการประการหนึง่ของการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัไมว่า่จะเป็นส าหรับกรรมการ  
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ก็คือ การตดัสินใจบนพืน้ฐานท่ีมีข้อมลูที่มีคณุภาพและเพียงพอตอ่ 
การตดัสินใจ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางการเงินหรือข้อมลูอื่น  ดงันัน้ การสื่อสารข้อมลูดงักลา่วไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
จงึเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิงและเป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน  
ข้อมลูที่มีคณุภาพควรมีคณุสมบตัิดงันี ้

(1) มีเนือ้หาท่ีจ าเป็นเพียงพอตอ่การตดัสินใจ 
(2) มีความถกูต้องสมบรูณ์ 
(3) มีความเป็นปัจจบุนั 
(4) มีรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย 
(5) มีการจดัเก็บท่ีดี 

         
 
4.1 ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จดัให้มข้ีอมลูที่ส าคญัตา่ง ๆ อย่างเพียงพอ 
เพ่ือให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม ่(ข้อมลูที่ส าคญัตา่ง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของเร่ืองท่ี
เสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลือกตา่ง ๆ เป็นต้น) 
    ใช ่   ไมใ่ช ่
บริษัทจะจดัเตรียมข้อมลูและรายละเอียดท่ีเพียงพอ พร้อมทัง้ระบหุลกัการและเหตผุลของเร่ืองท่ีเสนอให้
พิจารณา เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการพิจารณาตดัสินใจ รวมทัง้ในการประชมุทกุครัง้บริษัท
จะจดัเตรียมผู้บริหารและพนกังานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือคอยชีแ้จงและตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการ 
 
4.2 กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุท่ีระบขุ้อมลูที่จ าเป็นและ 
เพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุ อย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด ใช่หรือไม่ 
    ใช่  ได้รับก่อนวนัประชมุโดยเฉลี่ย….7.…วนั   ไมใ่ช ่
        
         
 
4.3 รายงานการประชมุกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ท าให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ 
ความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการได้หรือไม ่เชน่ ได้มีการบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ  
ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเ่ห็นด้วยกบั 
เร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 
   ใช่   ไมใ่ช ่
รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท จะบนัทกึข้อความ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของกรรมการ
บริษัททกุท่าน ทัง้ท่ีเหน็ด้วย และไมเ่ห็นด้วย เพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐานและสามารถตรวจสอบความเหมาะสม
ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการได้ตลอดเวลา 
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4.4 บริษัทจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีตา่ง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
และไมเ่คยได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีวา่มีข้อบกพร่องในเร่ืองนี ้หรือเคยได้รับแจ้งแตไ่ด้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ 
อย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม ่
   ใช่    ไมใ่ช ่
ฝ่ายบญัชีของบริษัทมีหน้าท่ีจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี โดยจดัเก็บโดยแบ่งกลุม่ตามสมดุรายวนั 
และมีระบบการจดัเรียงเอกสาร เพ่ือให้ง่ายตอ่การค้นหา นอกจากนีบ้ริษัทยงัไมเ่คยได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี
เก่ียวกบัความบกพร่องในเร่ืองของการจดัเก็บเอกสาร 
 
4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรือไมว่า่ ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชี 
ท่ีรับรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเ่ลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีท าให้บริษัทแสดง 
ผลประกอบการท่ีคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
   ใช่   ไมใ่ช ่
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชมุร่วมกบัฝ่ายบริหาร และฝ่ายบญัชี เพ่ือพิจารณาสอบทานความเหมาะสม
ของนโยบายบญัชี รวมทัง้การบนัทบึญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป กอ่นน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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ส่วนที่  5  ระบบการตดิตาม (Monitoring) 
 การท่ีบริษัทจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล บริษัทควรต้องติดตาม 
อย่างสม ่าเสมอวา่ มีการปฏิบตัิตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ระบบการควบคมุภายในยงัด าเนินอยู่อย่างตอ่เน่ือง 
และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ข้อบกพร่องตา่ง ๆ ได้รับ 
การแก้ไขอย่างทนัท่วงที  
         
 
5.1 กรณีท่ีบริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบ 
ผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารวา่เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ก าหนดไว้ ใชห่รือไม่ 
   ใช่                                     ไมใ่ช ่      ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 
บริษัทก าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการด าเนินงานจริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย และงบประมาณอย่าง
ชดัเจนทัง้รายไตรมาส และรายปี พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุล และแนวทางการปรับปรุง กรณีท่ีผลการด าเนินงานมี
ความแตกต่างจากเป้าหมายอย่างมีนยัส าคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท 
 
5.2 กรณีท่ีผลการด าเนินท่ีเกิดขึน้มคีวามแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ บริษัทได้ด าเนินการแก้ไข 
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใช่หรือไม ่
   ใช่                                     ไมใ่ช ่      ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 
ฝ่ายบริหารของบริษัทมีการประชมุเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายทกุเดือน กรณีท่ี
ผลการด าเนินงานมีความแตกตา่งจากเป้าหมายอย่างมีนยัส าคญั ฝ่ายบริหารเร่งหาสาเหตแุละแนวทางแก้ไข
โดยทนัที 
 
5.3 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้อย่างสม ่าเสมอ  
ใช่หรือไม ่
   ใช่   ไมใ่ช ่
บริษัทได้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในของ
บริษัท โดยจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และท า
หน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5.4 กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทได้ก าหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงาน 
ตรงตอ่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานได้ 
อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                     ไมใ่ช ่      ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระ และมีสายการบงัคญับญัชาขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดอ านาจ
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่ได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
5.5 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั ได้มีการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาสัง่การแก้ไขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                     ไมใ่ช ่      ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 
หากตรวจพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั เช่นการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย ทจุริต หรือมีเหตกุารณ์ท่ีจะ
กระทบตอ่ช่ือเสียง และฐานะการเงินของบริษัท  ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท ารายงานเสนอตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเร่งดว่น เพ่ือพิจารณาสัง่การแก้ไขภายในระยะเวลาอนัควร 
 
5.6 บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องตอ่คณะกรรมการบริษัท/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรือไม่ 
   ใช่      ไมใ่ช ่
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีติดตามการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะ พร้อมจดัท ารายงานผลการติดตามความ
คืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน และสรุปผลการติดตามเสนอตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

5.7 บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด 
เหตกุารณ์ทจุริต หรือสงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริต มีการปฏิบตัท่ีิฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าท่ีผิดปกติอื่น 
ซึง่อาจกระทบตอ่ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั หรือไม่ 
   มี                                      ไมม่ี      ไมม่ีกรณีดงักลา่ว 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  ในกรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ทจุริต หรือสงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริต มีการปฏิบตัท่ีิฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน 
ซึง่อาจกระทบตอ่ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ในโอกาสแรกท่ีมีการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท 
 


















































































































































































































































































































