บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)
สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับกำร
เสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของบริษทั ที่ออกและเสนอขำยหุ้น ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียด
ก่อนกำรตัดสิ นใจลงทุน โดยสำมำรถดูแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ www.sec.or.th
สรุปข้อมูลสำคัญของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน
เพื่อซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั อิ ชิตนั กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
(ระยะเวลำกำรเสนอขำย: [])
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ผู้เสนอขำย: บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“[ICHI]”) ประเภทธุรกิ จ: ผลิตและจำหน่ ำยเครื่องดื่ม
จำนวนหุ้นที่เสนอขำย: หุน้ สำมัญจำนวน 300,000,000 หุน้ คิดเป็ น 23.1% ของจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมด
ของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
รำคำเสนอขำยต่อประชำชน: [] บำท/หุน้

มูลค่ำกำรเสนอขำย: [] บำท

กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภำพในช่วง 90 วันก่อนหน้ ำ:
ไม่ม ี

มี หุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภำพที่เสนอขำยจำนวน- ไม่ม ี -หุน้ รำคำเสนอขำย- ไม่ม ี -บำท

มูลค่ำที่ตรำไว้ (Par): 1 บำท/หุน้

มูลค่ำตำมรำคำบัญชี (Book Value): [] บำท/หุน้

อัตรำส่วนรำคำต่อกำไร (P/E Ratio): [] เท่ำ
P/E Raio ของบริษทั อื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน: (1) [บริษทั ] [P/E Ratio] เท่ำ (2) [บริษทั ] [P/E Ratio] เท่ำ (3) [บริษทั
] [P/E Ratio] เท่ำ (4) [บริษทั ] [P/E Ratio] เท่ำ
ตลำดรอง:

SET

MAI

เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน:

Profit Test

Market Capitalization Test

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิ น: ชำระหนี้สถำบันกำรเงิน ขยำยกำลัง นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล: ไม่ต่ ำกว่ำ 40% ของกำไรสุทธิ
กำรผลิต และเป็ นเงินทุ นหมุนเวียนจำนวน [] ล้ำนบำท [] ภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและกำรจัดสรรทุ นสำรอง
ล้ำนบำท และ [] ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ตำมกฎหมำย
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์:
บริษทั ฯ เป็ นผู้ผลิตและจำหน่ ำยเครื่อ งดื่ม ภำยใต้ช่ือ กำรค้ำ อิชิตนั ดับเบิ้ลดริ๊ง ค์, อิชิตนั กรีนที, อิชิตนั ดรำก้อ น แบล็คที, และ
เย็น เย็น โดย อิชติ นั ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ำรกระจำยสินค้ำไปสู่กลุ่มลูกค้ำร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้ำนค้ำส่งและ
ร้ำนค้ำปลีกดัง้ เดิม (Traditional Trade) ผ่ำนตัวแทนผูจ้ ดั จำหน่ ำยสินค้ำหลัก 3 รำย ได้แก่ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั ไอแอมกรีนที จำกัด และบริษทั บุญรอดเอเชีย จำกัด รวมถึงได้มกี ำรส่งออกสินค้ำไปต่ำงประเทศ
(กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2 ข้อ 3 เรือ่ งการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์)
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ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่: ณ 11 กรกฎำคม 2556 รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ มีดงั นี้
รำยชื่อผู้ถือหุ้น
กลุ่มนำยตันและนำงอิ ง ภำสกรนที **
1 นำยตัน ภำสกรนที
2 นำงอิง ภำสกรนที
3 นำยจำรุวร สุขพันธุถ์ ำวร
4 นำยจำรุวฒ
ั น์ สุขพันธุถ์ ำวร
5 นำงสำวสุภำณี สุขพันธุถ์ ำวร
6 นำงสำววริษำ ภำสกรนที
7 นำงจำเนียร สุขพันธุถ์ ำวร
8 นำงสำวสุกญ
ั ญำ สุขพันธุถ์ ำวร
9 นำงสำวธัญธิตำ ภำสกรนที
รวมกลุ่มนำยตันและนำงอิ ง ภำสกรนที
10 คุณสุภำภรณ์ เจริญโสภำ
11 คุณโช เอวีย่ จิน้
12 คุณจินดำ สงรอด
13 คุณวิจติ รำ เหมะธุรนิ ทร์
14 คุณวรรณวิมล นิลพฤกษ์
15 คุณนิสำกร อินทร์ดว้ ง
16 คุณวุฒไิ กร สำยนำค
17 คุณอำรยำ พำนิชำยุนนท์
ผูถ้ อื หุน้ อื่น***
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ IPO
รวมทัง้ หมด
*
**

ก่อนกำรเสนอขำย IPO*
จำนวนหุ้น
(ร้อยละ)
(หุ้น)
180,000,000
120,000,000
98,000,000
40,000,000
40,000,000
30,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
515,000,000
80,370,000
64,842,000
50,518,000
40,107,500
40,360,000
40,205,000
22,500,000
20,926,600
125,170,900
1,000,000,000

หลังกำรเสนอขำย IPO
จำนวนหุ้น
(ร้อยละ)
(หุ้น)

18.0 180,000,000
12.0 120,000,000
9.8
98,000,000
4.0
40,000,000
4.0
40,000,000
3.0
30,000,000
0.5
5,000,000
0.1
1,000,000
0.1
1,000,000
51.5 515,000,000
8.0
80,370,000
6.5
64,842,000
5.1
50,518,000
4.0
40,107,500
4.0
40,360,000
4.0
40,205,000
2.3
22,500,000
2.1
20,926,600
12.5 125,170,900
- 300,000,000
100.0 1,300,000,000

13.8
9.2
7.5
3.1
3.1
2.3
0.4
0.1
0.1
39.6
6.2
5.0
3.9
3.1
3.1
3.1
1.7
1.6
9.6
23.1
100.00

ปรับมูลค่ำทีต่ รำไว้ต่อหุน้ เป็ น 1 บำทต่อหุน้
กำรจัดกลุม่ นี้เพือ่ ให้เป็ นไปนิยำมของผูท้ เี่ กีย่ วข้องตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท ี่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 เท่ำนัน้ มิใช่กำรจัดกลุ่มตำม
มำตรำ 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไข) แต่อย่ำงใด

*** ผูถ้ อื หุน้ อืน่ ก่อนกำรเสนอขำย IPO มีจำนวนมำกกว่ำ 100 รำยและไม่มรี ำยใดถือหุน้ มำกกว่ำร้อยละ 1
**** ผูถ้ อื หุน้ รำยที่ 10,12,13,14,15,17 มีจำนวนหุน้ ทีถ่ อื รวมทัง้ หมด 6 รำย จำนวน 272,487,100 หุน้ โดยส่วนหนึง่ ของหุน้ ดังกล่ำวจำนวน 270,000,000 หุน้ เป็ นหุน้ ทีจ่ ะมีกำรโอนให้
ตันปนั ในอนำคต
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มูลนิธิ
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สัดส่วนรำยได้:
โครงสร้ำงรำยได้

ปี 2554
ล้ำนบำท
%
รำยได้จำกกำรขำย สุทธิ
100.0%
1,056.8
รำยได้สุทธิจำกมหำอุทกภัย
รำยได้อ่นื
0.0%
0.3
รำยได้รวม
100.0%
1,057.1
อัตรำกำรเติบโตของยอดขำย
n/a
ส่วนแบ่งตลำด*
7.7%
จำนวนรสชำติ
9 รสชำติ
*ทีม่ ำ: ดัชนีคำ้ ปลีกของ Nielsen ข้อมูลเมษำยน 2556

คณะกรรมกำรบริษทั :
1. นำยตัน
2. นำงอิง
3. นำยวิโรจน์
4. นำยปรีชำ
5. นำยธนพันธุ์
6. นำงสำวอำรยำ
7. พลอำกำศตรีไพฑูรย์
8. นำยประสำน
9. นำยอิสสระชัย

ภำสกรนที
ภำสกรนที
สุภำสูรย์
อัจฉรำนนท์
คงนันทะ
พำนิชำยุนนท์
หรีจ่ นิ ดำ
ลิม้ พิพฒ
ั นกุล
เดชำฤทธิ ์

ปี 2555
ล้ำนบำท
%
87.1%
3,906.8
11.6%
518.8
57.3
1.3%
100.0%
4,482.9
269.7%
27.1%
16 รสชำติ

ม.ค. – มี.ค. 2555
ล้ำนบำท
%
629.2
95.1%
32.7
4.9%
100.0%
661.9
n/a
19.0%
11 รสชำติ

ม.ค. – มี.ค. 2556
ล้ำนบำท
%
97.5%
1,631.7
42.5
2.5%
1,674.2
100.0%
159.3%
40.9%
16 รสชำติ

ประธำนกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง:
1. ควำมเสีย่ งในด้ำนกำรขำดแคลนวัตถุดบิ และควำมผันผวน
ของรำคำวัตถุดบิ หลัก
2. ควำมเสีย่ งจำกภำวะกำรแข่งขันที่คอ่ นข้ำงรุนแรง
3. ควำมเสีย่ งในด้ำนควำมปลอดภัยในกำรบริโภค
4. ควำมเสีย่ งจำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
5. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินกู้ยืม
และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
6. ควำมเสีย่ งจำกกำรผิดเงื่อนไขตำมสัญญำเงินกูย้ มื กรณี
คุณตัน ภำสกรนทีและครอบครัว ไม่สำมำรถรักษำสัดส่วน
กำรถือหุน้ ตำมทีก่ ำหนด

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ควำมเสีย่ งจำกกำรทีแ่ บรนด์ของอิชติ นั ผูกติดกับตัวบุคคล
ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำหลัก
ควำมเสีย่ งจำกกำรไม่จำ่ ยเงินปนั ผล
ควำมเสีย่ งจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสีย่ งจำกภัยธรรมชำติอนั เกิดจำกอุทกภัย
ควำมเสีย่ งจำกกำรทีก่ ลุ่มภำสกรนทีเป็ นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
เพียงกลุ่มเดียว
13. ควำมเสีย่ งจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์

(กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2 ข้อ 1 เรือ่ งปจั จัยความเสีย่ ง)
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สรุปฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลัง 3 ปี และไตรมำส 1 ปี 2556
รำยละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รำยได้รวม
ค่ำใช้จำ่ ยรวม
กำไร(ขำดทุน)สุทธิ – กำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำไร(ขำดทุน)สุทธิต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน – กำรดำเนินงำน
ต่อเนื่อง* (EPS) (บำท)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (D/E) (เท่ำ)
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (%)
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) (%)
* ปรับเป็ นมูลค่ำทีต่ รำไว้ต่อหุน้ 1 บำท
** ปรับตัวเลขให้เป็ นตัวเลขเต็มปี

2553
155.0
38.4
116.6
0.0
8.4
(8.4)
(0.1)

2554
2,932.8
3,132.2
(199.4)
1,057.1
1,835.7
(791.0)
(1.4)

2555
5,371.0
4,297.1
1,073.9
4,482.9
3,614.4
873.3
1.3

0.3
n/a
n/a

n/a
-51.2
n/a

4.0
21.0
199.7
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
1Q56
6,123.4
4,866.8
1,256.6
1,674.2
1,491.5
182.7
0.2
3.9
12.7**
62.7**

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

คำอธิ บำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำน:
ผลกำรดำเนิ นงำน
ระหว่ำงปี 2554 ปี 2555 ถึงไตรมำสที่ 1 ปี 2556 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 1,056.8 ล้ำนบำท 3,906.8 ล้ำนบำท และ
1,631.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ อัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยในปี 2555 ที่ 269.7% และไตรมำสที่ 1 ปี 2556 ที่ 159.3% เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันในปี ก่อนหน้ำ เป็ นอัตรำกำรเติบโตที่ค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยในปี 2554 สะท้อนผลกระทบจำก
มหำอุทกภัยในเดือนตุลำคม ในขณะทีใ่ นช่วงปี 2555 โรงงำนสำมำรถดำเนินกำรผลิตได้และผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั ฯ ออกมำไม่ว่ำจะเป็ น
รสชำติใหม่ หรือ ขนำดบรรรจุใหม่ ได้รบั กำรตอบรับจำกผู้บริโภคเป็ นอย่ำงดี บริษทั ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดที่โดนใจ
ผูบ้ ริโภค รวมถึงแบรนด์สนิ ค้ำเริม่ เป็ นที่รจู้ กั และได้รบั กำรตอบรับอย่ำงดีและมีกำรกระจำยสินค้ำที่ครอบคลุมมำกขึน้ จึงส่งผลให้ส่วน
แบ่งกำรตลำดเพิม่ ขึน้ อย่ำงรวดเร็ว
ระหว่ำงปี 2554 ปี 2555 ถึงไตรมำสที่ 1 ปี 2556 บริษทั ฯ มีกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จจำนวน (791.0) ล้ำนบำท 873.3 ล้ำนบำท และ
182.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ (74.8%) 19.5% และ 10.9% ตำมลำดับ
บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรสุทธิทป่ี รับตัวดีขน้ึ ในปี 2555 เนื่องจำกโรงงำนได้เริม่ ผลิตในเดือนมีนำคม 2555 ด้วยกำลังกำรผลิต 1
สำยกำรผลิตขวดและ 1 สำยกำรผลิตกล่อง และเพิม่ ขึน้ เป็ น 2 สำยกำรผลิตขวด และ 2 สำยกำรผลิตกล่อง ในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี
2555 ส่งผลให้มรี ำยได้จำกกำรขำยสูงขึน้ อีกทัง้ ต้นทุนขำยยังลดลงเนื่องจำกบริษทั ฯ มีควำมพร้อมด้ำนกำรผลิตมำกขึน้ และเริม่ ทยอย
ลดปริมำณกำรว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตภำยนอกลง รวมถึงได้ควบคุมงบประมำณกำรจ่ำยด้ำนกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยอย่ำงเคร่งครัด โดย
กำหนดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยไม่เกิน 15% ของยอดขำย และมุง่ เน้นกำรใช้เครื่องมือกำรตลำดทีม่ ปี ระสิทธิผลและคุม้ ค่ำมำก
ทีส่ ดุ ส่งผลให้มตี น้ ทุนกำรผลิตต่อหน่ วยต่ำลงและอัตรำกำไรสุทธิสงู ขึน้ นอกจำกนี้ ระหว่ำงปี 2555 บริษทั ฯ ยังมีรำยได้ชดเชยจำก
บริษทั ประกันภัยเพิม่ เติมจำนวน 569.4 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นผลจำกเหตุกำรณ์มหำอุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงปลำยปี 2554 ทีส่ ง่ ผลให้
บริษทั ฯ มีผลกำรดำเนินงำนขำดทุนสุทธิ 791.0 ล้ำนบำท ในปี 2554
ฐำนะทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจำนวน 6,123.4 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่ำนมำเนื่องจำกกำรขยำย
กำลังกำรผลิตเพื่อรองรับควำมต้องกำรบริโภคที่มแี นวโน้ มเพิม่ สูงขึ้น บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจำนวน 4,866.8 ล้ำนบำท โดยหนี้สนิ
หลักๆ เป็ นเงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินและเงินกู้ยมื ระยะยำวจำกกรรมกำร ส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีจำนวน 1,256.6 ล้ำนบำท
ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 1,000 ล้ำนบำท และกำไรสะสม 256.6 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ ตลอดช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ
ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ กิจกำร บริษทั ฯ ยังไม่เคยประกำศจ่ำยเงินปนั ผล
สภำพคล่อง
แหล่งทีม่ ำของกระแสเงินสดโดยหลักมำจำกกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนและเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
โครงสร้ำงเงินทุน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 อัตรำส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ เป็ น 3.9 เท่ำ ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรขยำยกำลังกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นตำมข้อ กำหนดของสถำบันกำรเงิน (ส่วนของผู้ถือ หุ้นให้รวมเงินกู้ยืมกรรมกำรและบริษทั ที่
เกีย่ วข้อง และส่วนของหนี้สนิ ให้หกั เงินกู้ยมื กรรมกำรและบริษทั ที่เกี่ยวข้อง) ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 เป็ น 1.7 เท่ำ ซึ่งเป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของสัญญำเงินกูส้ ถำบันกำรเงินทีก่ ำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2.8 เท่ำ
(กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2 ข้อ 12 เรือ่ งฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน)
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

นักลงทุนสัมพันธ์: หน่ วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ – คุณสุนิศำ ลิมป์รชั ตำมร
โทร.: 0-2716-5555
แฟกซ์: 0-2716-7000
อีเมล์: tik@ichitangroup.com
ทีอ่ ยู:่
2922/301-303 ชัน้ 28 อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
เว็บไซต์: www.ichitangroup.com

คำเตือน ผูล้ งทุนควรอ่ำนรำยละเอียดข้อมูลส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน
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