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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มีทรัพย์สนิ หลักๆทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี้
5.1 สินทรัพย์ดำเนินงำน
ที่ตงั ้

ผู้ถือกรรมสิ ทธิ

1. ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงที่ดนิ เนื้อทีร่ วม 75-3-80 ไร่
- ทีด่ นิ ตำมโฉนดเลขที่ 13425 และ 33355 ซึง่ เป็ น
ทีต่ งั ้ ของโรงงำนผลิตสินค้ำของบริษทั ฯ ทีต่ งั ้ ใน
โครงกำรสวนอุตสำหกรรมโรจนะ โซน 8 ตำบลอุทยั
อำเภออุทยั จ.พระนครศรีอยุธยำ
2. อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
- อำคำรโรงงำนผลิต สำนักงำน และอำคำรสนับสนุน
ทีต่ งั ้ ในโครงกำรสวนอุตสำหกรรมโรจนะ ตำมโฉนด
เลขที่ 13425 และ 33355 โซน 8 ตำบลอุทยั
อำเภออุทยั จ.พระนครศรีอยุธยำ
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
- เครื่องจักรในสำยกำรผลิตของโรงงำนผลิตสินค้ำ
ของบริษทั ฯทีต่ งั ้ ในโครงกำรสวนอุตสำหกรรมโรจนะ
4. เครื่องตกแต่งติดตัง้ และเครื่องใช้สำนักงำน
5. เครื่องมือและเครื่องใช้
6. ยำนพำหนะ
7. สินทรัพย์ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและติดตัง้
8. ส่วนตกแต่งและระบบภำยใน

บริษทั ฯ

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
(ล้านบาท)
252.3

ภาระผูกพัน
จำนองธนำคำร
มูลจำนอง 3,765.5
ล้ำนบำท

บริษทั ฯ

591.4

จำนองธนำคำร
มูลจำนอง 3,765.5
ล้ำนบำท

บริษทั ฯ

2,537.4

จำนองธนำคำร

บริษทั ฯ
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ

41.0
44.6
2.1
235.3
438.7

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

รวม

4,142.8

หมายเหตุ:
1) ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง (อำคำรโรงงำน) ทีเ่ ป็ นโรงงำนผลิตทีจ่ .อยุธยำ ประเมินมูลค่ำทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงโดยบริษทั เยียร์
แอพไพรซัล จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. โดยกำรประเมินรำคำที่ดนิ
พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงใช้วธิ คี ดิ จำกต้นทุน (Cost Method) ตำมรำยงำนลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2556 โดยมีมูลค่ำทรัพย์สนิ รวม 737.1
ล้ำนบำท (เป็ นกำรประเมินโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์สำธำรณะ)
2) ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง (อำคำรโรงงำน) ทีเ่ ป็ นโรงงำนผลิตที่ จ.พระนครศรีอยุธยำ ณ 31 มีนำคม 2556 ติดภำระจำนองเพื่อ
เป็ นประกันเงินกู้แก่ธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งจำนวนรวม 3,296.5 ล้ำนบำท รำยละเอียดตำมข้อ 5.5 สรุปสัญญำกูย้ มื เงิน
3) เครื่องจักรในสำยกำรผลิตที่เป็ นโรงงำนผลิตที่ จ. พระนครศรีอยุธยำ มีจำนวน 5 สำยกำรผลิต ณ 31 มีนำคม 2556 ติดภำระ
จำนำเพื่อเป็ นประกันเงินกูแ้ ก่ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกูจ้ ำนวนรวม 3,296.5 ล้ำนบำท และธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 2
วงเงินกู้ Revolving credit จำนวน 770.0 ล้ำนบำท รำยละเอียดตำมข้อ 5.5 สรุปสัญญำกูย้ มื เงิน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงรอจด
ทะเบียนเครื่องจักรและจดภำระจำนองแก่ธนำคำร
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5.2 เครื่องหมำยบริกำร
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ เป็ นเจ้ำของเครื่องหมำยบริกำรจำนวนทัง้ สิน้ 3 รำยกำร ดังนี้
เครื่องหมายบริการ

เลขทะเบียน
บ54348

วันที่จดทะเบียน
12 เม.ย. 54

บ54349

12 เม.ย. 54

บ55390

6 ต.ค. 54

สาหรับบริ การ
กำรจัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม
กำรจัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม

ระยะเวลาคุ้มครอง
10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี
10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

กำรจัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

5.3 เครื่องหมำยกำรค้ำ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ เป็ นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำจำนวนทัง้ สิน้ 2 รำยกำร ดังนี้
เครื่องหมายการค้า

เลขทะเบียน
11432/2012
(ประเทศพม่ำ)

วันที่จดทะเบียน
1 ต.ค. 55

สาหรับสิ นค้า
ระยะเวลาคุ้มครอง
ชำ, ชำเขียว, เครื่องดื่มที่
1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 58
มีสว่ นผสมของชำ
 คูส่ ญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุ
สัญญำเป็ นครัง้ ไปเมื่อ
สิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ

11433/2012
(ประเทศพม่ำ)

2 ต.ค. 55

เครื่องดื่มไม่ม ี
แอลกอฮอล์

2 ต.ค. 55 – 1 ต.ค. 58
 คูส่ ญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุ
สัญญำเป็ นครัง้ ไปเมื่อ
สิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ

T1213049I
(ประเทศสิงคโปร์)

5 ก.ย. 55

เครื่องดื่มไม่ม ี
แอลกอฮอล์

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

T1213048J
(ประเทศสิงคโปร์)

5 ก.ย. 55

ชำ, ชำเขียว, เครื่องดื่มที่
มีสว่ นผสมของชำ

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

011159068
(ประเทศกลุ่ม
สมำคมเศรษฐกิจ
ยูโุ ร 27 ประเทศ)

14 ม.ค. 56

ชำ, ชำเขียว, เครื่องดื่มที่
มีสว่ นผสมของชำ

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน

ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ หลือทัง้ หมด บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่ำงยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ
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5.4 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน ซึง่ ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2.7 ล้ำนบำท
5.5 สรุปสำระสำคัญของสัญญำ
5.5.1 สัญญำเช่ำณ วันที่ 10 สิงหำคม 2553 บริษทั ฯ ได้ทำสัญญำเช่ำพืน้ ที่และสัญญำบริกำรกับบุคคลภำยนอกเพื่อใช้เป็ นสำนักงำน
ใหญ่ ทัง้ นี้ สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรส่วนใหญ่มกี ำรระบุถงึ เงื่อนไขสำคัญๆ ดังนี้
 พืน้ ทีเ่ ช่ำ ตำแหน่งพืน้ ทีเ่ ช่ำ วัตถุประสงค์กำรเช่ำ
 อัตรำค่ำเช่ำ อัตรำค่ำบริกำร กำหนดชำระค่ำเช่ำ/ค่ำบริกำร กำรชำระค่ำภำษีอำกรที่เกี่ยวข้องซึ่งผูเ้ ช่ำจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ยกเว้นภำษีโรงเรือนผูใ้ ห้เช่ำเป็ นผูช้ ำระ
 อำยุสญ
ั ญำมีระยะเวลำ 3 ปี และกำรต่อ อำยุสญ
ั ญำนัน้ ผู้เช่ำต้องแจ้งควำมประสงค์ในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ นลำยลักษณ์
อักษรแก่ผู้ให้เช่ำล่วงหน้ ำก่อ นครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ ทัง้ นี้ ทำงบริษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรต่อ อำยุสญ
ั ญำเช่ำฉบับใหม่
ออกไปอีก 3 ปี แล้ว
 เงินประกันกำรเช่ำ/กำรรับบริกำรโดยผูเ้ ช่ำจะได้รบั คืนเงินประกันโดยไม่มดี อกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเวลำตำมสัญญำและผู้
เช่ำได้ชำระเงินคงค้ำงใดๆ แล้ว
 กำรเลิกสัญญำเช่ำ โดยผูเ้ ช่ำและผูใ้ ห้เช่ำมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำเช่ำได้หำกมีกำรปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขในสัญญำ
5.5.2 สัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำ
บริษทั ฯ ได้เข้ำ ท ำสัญ ญำแต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยสินค้ำ กับตัวแทนจัดจ ำหน่ ำ ยสิน ค้ำหลำยรำยเพื่อ เป็ นผู้จ ดั หน่ ำ ยผลิตภัณ ฑ์
เครื่องดื่มของบริษทั ฯ โดยสัญญำได้มกี ำรระบุชนิดผลิตภัณฑ์ รำคำและเงื่อนไขกำรชำระเงิน เงื่อนไขกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รำคำ ข้อตกลงด้ำนหน้ำทีข่ องผูจ้ ดั จำหน่ำย และกำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสัญญำมีอำยุส่วนใหญ่ประมำณ
3 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ทีล่ งนำมในสัญญำ ทัง้ นี้ คูส่ ญ
ั ญำฝำ่ ยใดฝำ่ ยหนึ่งมีสทิ ธิ ์ที่จะบอกเลิกสัญญำได้กรณีกระทำผิดสัญญำ และกำร
ต่ออำยุสญ
ั ญำนัน้ มีทงั ้ แบบ ก) คูส่ ญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ นครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ ข) ต่ออำยุสญ
ั ญำโดยอัตโนมัติ
่
เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญำฝำยใดได้บอกควำมประสงค์ไม่ต่ออำยุสญ
ั ญำ
5.5.3 สัญญำจ้ำงผลิต
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำจ้ำงผลิตสินค้ำกับผูผ้ ลิตจำกภำยนอกหลำยรำยเพื่อเป็ นผู้รบั จ้ำงผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษทั ฯ
โดยสัญญำได้มกี ำรระบุถงึ กำรผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสูตรที่ใช้ในกำรผลิต รำคำและเงื่อนไขกำรชำระเงิน
โดยสัญญำมีอำยุส่วนใหญ่ประมำณ 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ลงนำมในสัญ ญำ ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิ ์ที่จะบอกเลิก
สัญญำได้กรณีกระทำผิดสัญญำ และคูส่ ญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ นครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ
5.5.4 สัญญำซือ้ ขำยวัตถุดบิ
บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำซื้อขำยวัตถุดบิ หลักที่ใช้ในกำรผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษทั ฯ คือ ใบชำ กับบริษทั ผู้ขำยใบชำ
หลำยรำย โดยสัญญำได้มกี ำรระบุถงึ ชนิดผลิตภัณฑ์ รำคำและเงื่อนไขกำรชำระเงิน นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้เข้ำทำสัญญำซื้อ
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ขำยวัตถุดบิ ที่สำคัญอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต อำทิ น้ ำเชื่อม น้ ำตำลทรำยขำว กลิน่ เลียนแบบธรรมชำติ กับบริษทั ผูข้ ำย
หลำยรำย โดยสัญญำมีอำยุส่วนใหญ่ประมำณ 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ลงนำมในสัญญำ ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยใดฝำ่ ยหนึ่งมีสทิ ธิ ์ที่จะ
บอกเลิกสัญญำได้กรณีกระทำผิดสัญญำ และคูส่ ญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ นครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ
5.5.5 สัญญำซือ้ ขำยกล่องและบรรจุภณ
ั ฑ์
บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำซื้อขำยกล่องและบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภท Preform และ กล่อง UHT รวมถึงฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์กบั บริษทั
ผูข้ ำยหลำยรำย โดยสัญญำได้มกี ำรระบุชนิดผลิตภัณฑ์ รำคำและเงื่อนไขกำรชำระเงิน และกำรส่งมอบสินค้ำ โดยสัญญำมีอำยุ
ส่วนใหญ่ ประมำณ 1-3 ปี เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ลงนำมในสัญ ญำ ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิ ์ที่จะบอกเลิกสัญญำได้กรณี
กระทำผิดสัญญำ และกำรต่ออำยุสญ
ั ญำนัน้ มีทงั ้ แบบ ก) คู่สญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ นครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ ข)
ระยะเวลำสิน้ สุดสัญญำจนกว่ำจะบอกเลิกสัญญำ
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

5.5.6

สัญญำกูย้ มื เงิน
I) สัญญำเงินกู้กบั ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกูจ้ ำนวน 1,663.0 ล้ำนบำท

วันทีท่ ำสัญญำ
สัญญำ
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
อัตรำดอกเบีย้ (%)

กำรชำระคืนหนี้

หลักประกัน

29 มีนำคม 2554
สัญญำกูย้ มื เงิน และ บันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำกูย้ มื เงินลว. 4 เมษำยน 2555
บริษทั ฯ
เพื่อชำระค่ำทีด่ นิ และพัฒนำที่ดนิ ก่อสร้ำงโรงงำน เครื่องจักรอุปกรณ์
วงเงินกูร้ ะยะยำวระยะเวลำ 9 ปี จำนวน 1,663.0 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
Tranche A
Tranche B
4 เม.ย. 55 – 31 ธ.ค. 55
4.0%
4.0%
1 ม.ค. 56 – 31 มี.ค. 58
MLR - 2.3%
4.0%
หลังจำก 31 มี.ค. 58
MLR – 2.1%
4.0%
 Tranche A
- ชำระทุกเดือนโดยเริม่ ชำระงวดแรกเดือนเม.ย. 57 ดังนี้
a. เดือนเม.ย. 57 – มี.ค. 58 จำนวน 1.2 ล้ำนบำท/เดือน
b. เดือนเม.ย. 58 – มี.ค. 59 จำนวน 6.2 ล้ำนบำท/เดือน
c. เดือนเม.ย. 59 – มี.ค. 60 จำนวน 7.7 ล้ำนบำท/เดือน
d. เดือนเม.ย. 60 – มี.ค. 61 จำนวน 9.4 ล้ำนบำท/เดือน
e. เดือนเม.ย. 61 – มี.ค. 62 จำนวน 10.4 ล้ำนบำท/เดือน
f. เดือนเม.ย. 62 – มี.ค. 63 จำนวน 10.9 ล้ำนบำท/เดือน
g. เดือนเม.ย. 63 – ก.พ. 64 จำนวน 11.3 ล้ำนบำท/เดือน
h. เดือนมี.ค. 64 จำนวน 17.1 ล้ำนบำท
 Tranche B
 ชำระเสร็จสิน้ 31 ธ.ค. 55 และชำระหนี้คนื จำกค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รบั จำกบริษทั ประกันภัย
ทัง้ นี้ กรณีทถ่ี งึ กำหนดชำระและไม่สำมำรถชำระได้เสร็จสิน้ ให้โอนภำระหนี้ไปยังสัญญำกูย้ มื เงิน
ฉบับ ลว. 4 เม.ย. 55 วงเงิน 972.0 ลบ.
ชำระดอกเบีย้ วันทำกำรสุดท้ำยของทุกเดือน โดยเริม่ ชำระตัง้ แต่เดือนทีเ่ บิกรับเงินกู้
 จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขทีโ่ ฉนดดังนี้
- โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.พระนครศรีอยุธยำ มูลจำนอง 3,765 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ ์ บจ.
อิชติ นั กรุ๊ป
- โฉนดเลขที่ 25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ. กรุงเทพฯ จดลำดับสองเพิม่
หลักทรัพย์ กรรมสิทธิ ์บจ. ตัน แอสเซ็ท
 นำยตัน ภำสกรนที บริษทั ตัน แอสเซ็ท จำกัด ค้ำประกันเต็มวงเงิน
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ

 อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (DSCR): 1.25X (ห้ำมจ่ำยปนั ผลกรณี DSCR ต่ำกว่ำ
1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิในปี
นัน้ )
 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E): 2.8X (โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ ให้นบั รวม Subordinated debt และ
ส่วนของหนี้สนิ ให้หกั เงินกู้ยมื ส่วนทีเ่ ป็ น Subordinated debt)
 นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวคงกำรถือหุน้ ในสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำ 50% ของทุนจดทะเบียน

II) สัญญำเงินกู้กบั ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกูจ้ ำนวน 972.0 ล้ำนบำท (โอนมำจำกวงเงินกู้ 1,663 ล้ำนบำท
Tranche B จำนวน 972.0 ล้ำนบำท)
วันทีท่ ำสัญญำ
สัญญำ
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
อัตรำดอกเบีย้ (%)

กำรชำระคืนหนี้

4 เมษำยน 2555
สัญญำกูย้ มื เงิน และ บันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำกูย้ มื เงินลว. 4 เมษำยน 2555
บริษทั ฯ
เพื่อชำระค่ำทีด่ นิ และพัฒนำที่ดนิ เครื่องจักรอุปกรณ์
วงเงินกูร้ ะยะยำวระยะเวลำ 9 ปี จำนวน 972.0 ล้ำนบำท
วันทีเ่ ริม่ เบิก – 31 ธ.ค. 55
4.0%
1 ม.ค. 56 – 31 มี.ค. 58
MLR - 2.3%
หลังจำก 31 มี.ค. 58
MLR – 2.1%
 ชำระทุกเดือนโดยเริม่ ชำระงวดแรกเดือนเม.ย. 57 ดังนี้
a. เดือนเม.ย. 57 – มี.ค. 58 จำนวน 1.7 ล้ำนบำท/เดือน
b. เดือนเม.ย. 58 – มี.ค. 59 จำนวน 8.7 ล้ำนบำท/เดือน
c. เดือนเม.ย. 59 – มี.ค. 60 จำนวน 10.8 ล้ำนบำท/เดือน
d. เดือนเม.ย. 60 – มี.ค. 61 จำนวน 13.1 ล้ำนบำท/เดือน
e. เดือนเม.ย. 61 – มี.ค. 62 จำนวน 14.7 ล้ำนบำท/เดือน
f. เดือนเม.ย. 62 – มี.ค. 63 จำนวน 15.4 ล้ำนบำท/เดือน
g. เดือนเม.ย. 63 – ก.พ. 64 จำนวน 15.9 ล้ำนบำท/เดือน
h. เดือนมี.ค. 64 จำนวน 24.3 ล้ำนบำท
 ชำระดอกเบีย้ วันทำกำรสุดท้ำยของทุกเดือน โดยเริม่ ชำระตัง้ แต่เดือนทีเ่ บิกรับเงินกู้
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ

 จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
 จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขทีโ่ ฉนดดังนี้
หลักประกันเดิมตำมสัญญำ ลว 29 มี.ค. 2555 วงเงินกู้ 1,663.0 ลบ.
- โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.พระนครศรีอยุธยำ มูลจำนอง 3,765 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ ์
บจ. อิชติ นั กรุ๊ป
- โฉนดเลขที่ 25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ.กทม. จดลำดับสองเพิม่
หลักทรัพย์ กรรมสิทธิ ์บจ. ตัน แอสเซ็ท
หลักประกันเดิมตำมสัญญำ ลว 11 ต.ค. 2554 วงเงินกู้ 438.0 ลบ
- โฉนดเลขที่ 21533, น.ส. 3ก เลขที่ 2148 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ จดลำดับสองเพิม่ หลักทรัพย์
กรรมสิทธิ ์บจ. ภำสกรนที
 นายตัน ภาสกรนที บริษทั ตัน แอสเซท จำกัด ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (DSCR): 1.25X (ห้ำมจ่ำยปนั ผลกรณี DSCR ต่ำกว่ำ
1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิในปี
นัน้ )
 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E): 2.8X (โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ ให้นบั รวม Subordinated debt และ
ส่วนของหนี้สนิ ให้หกั เงินกู้ยมื ส่วนทีเ่ ป็ น Subordinated debt)
 นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวคงกำรถือหุน้ ในสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำ 50% ของทุนจดทะเบียน

III) สัญญำเงินกู้กบั ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกูจ้ ำนวน 437.5 ล้ำนบำท
วันทีท่ ำสัญญำ
สัญญำ
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
อัตรำดอกเบีย้ (%)
กำรชำระคืนหนี้

11 ตุลำคม 2554
สัญญำกูย้ มื เงิน และ บันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำกูย้ มื เงินลว. 4 เมษำยน 2555
บริษทั ฯ
เพื่อสั ่งซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์
วงเงินกูร้ ะยะยำว 437.5 ล้ำนบำท (แปลงจำกวงเงินสินเชื่อ LC Sight/Term, DL/C, L/G, T/R เดิม)
วันทีเ่ ริม่ เบิก – 31 มี.ค. 57
MLR – 2.3%
หลังจำก 31 มี.ค. 57
MLR - 2.1%
 ชำระทุกเดือนโดยเริม่ ชำระงวดแรกเดือนเม.ย. 56 ดังนี้
a. เดือนเม.ย. 56 – มี.ค. 57 จำนวน 1.0 ล้ำนบำท/เดือน
b. เดือนเม.ย. 57 – มี.ค. 58 จำนวน 4.0 ล้ำนบำท/เดือน
c. เดือนเม.ย. 58 – มี.ค. 59 จำนวน 5.0 ล้ำนบำท/เดือน
d. เดือนเม.ย. 59 – มี.ค. 60 จำนวน 6.5 ล้ำนบำท/เดือน
e. เดือนเม.ย. 60 – มี.ค. 61 จำนวน 6.5 ล้ำนบำท/เดือน
f. เดือนเม.ย. 61 – มี.ค. 62 จำนวน 6.5 ล้ำนบำท/เดือน
g. เดือนเม.ย. 62 – ก.พ. 63 จำนวน 7.0 ล้ำนบำท/เดือน
h. เดือนมี.ค. 63 จำนวน 6.5 ล้ำนบำท
 ชำระดอกเบีย้ วันทำกำรสุดท้ำยของทุกเดือน โดยเริม่ ชำระตัง้ แต่เดือนทีเ่ บิกรับเงินกู้
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ

 จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
 จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขทีโ่ ฉนดดังนี้
หลักประกันเดิมตำมสัญญำ ลว 29 มี.ค. 2555 วงเงินกู้ 1,663.0 ลบ.
- โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.อยุธยำ มูลจำนอง 3,765 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ ์ บจ. อิชติ นั
กรุ๊ป
- โฉนดเลขที่ 25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ.กทม. จดลำดับสองเพิม่
หลักทรัพย์ กรรมสิทธิ ์บจ. ตัน แอสเซ็ท
หลักประกันเดิมตำมสัญญำ ลว 11 ต.ค. 2554 วงเงินกู้ 437.5 ลบ
- โฉนดเลขที่ 21533, น.ส. 3ก เลขที่ 2148 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ จดลำดับสองเพิม่ หลักทรัพย์
กรรมสิทธิ ์บจ.ภำสกรนที
 นำยตัน ภำสกรนที บริษทั ตัน แอสเซ็ท จำกัด ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (DSCR): 1.25X (ห้ำมจ่ำยปนั ผลกรณี DSCR ต่ำกว่ำ
1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิในปี
นัน้ )
 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E): 2.8X (โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ ให้นบั รวม Subordinated debt และ
ส่วนของหนี้สนิ ให้หกั เงินกู้ยมื ส่วนทีเ่ ป็ น Subordinated debt)
 นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวคงกำรถือหุน้ ในสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำ 50% ของทุนจดทะเบียน

IV) สัญญำเงินกู้กบั ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกูจ้ ำนวน 224.0 ล้ำนบำท
วันทีท่ ำสัญญำ
สัญญำ
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
อัตรำดอกเบีย้ (%)
กำรชำระคืนหนี้

2 กรกฎำคม 2555
สัญญำกูย้ มื เงิน
บริษทั ฯ
เพื่อลงทุนเครื่องจักรสำหรับกำรผลิตผลิตภัณฑ์ UHT
วเงินกูร้ ะยะยำวระยะเวลำ 9 ปี จำนวน 224.0 ล้ำนบำท
วันทีเ่ ริม่ เบิก – 31 มี.ค. 58
MLR - 2.3
หลังจำก 31 มี.ค. 58
MLR - 2.1
 ชำระทุกเดือนโดยเริม่ ชำระงวดแรกเดือนเม.ย. 57 ดังนี้
a. เดือนเม.ย. 57 – มี.ค. 58 จำนวน 0.4 ล้ำนบำท/เดือน
b. เดือนเม.ย. 58 – มี.ค. 59 จำนวน 2.0 ล้ำนบำท/เดือน
c. เดือนเม.ย. 59 – มี.ค. 60 จำนวน 2.5 ล้ำนบำท/เดือน
d. เดือนเม.ย. 60 – มี.ค. 61 จำนวน 3.0 ล้ำนบำท/เดือน
e. เดือนเม.ย. 61 – มี.ค. 62 จำนวน 3.4 ล้ำนบำท/เดือน
f. เดือนเม.ย. 62 – มี.ค. 63 จำนวน 3.5 ล้ำนบำท/เดือน
g. เดือนเม.ย. 63 – ก.พ. 64 จำนวน 3.7 ล้ำนบำท/เดือน
h. เดือนมี.ค. 64 จำนวน 5.7 ล้ำนบำท
 ชำระดอกเบีย้ วันทำกำรสุดท้ำยของทุกเดือน โดยเริม่ ชำระตัง้ แต่เดือนทีเ่ บิกรับเงินกู้
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หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ

 จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
 จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขทีโ่ ฉนดดังนี้
หลักประกันเดิมตำมสัญญำ ลว 29 มี.ค. 2555 วงเงินกู้ 1,663.0 ลบ.
- โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.อยุธยำ มูลจำนอง 3,765 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ ์ บจ. อิชติ นั
กรุ๊ป
- โฉนดเลขที่ 25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ.กทม. จดลำดับสองเพิม่
หลักทรัพย์ กรรมสิทธิ ์บจ. ตัน แอสเซ็ท
หลักประกันเดิมตำมสัญญำ ลว 11 ต.ค. 2554 วงเงินกู้ 437.5 ลบ
- โฉนดเลขที่ 21533, น.ส. 3ก เลขที่ 2148 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ จดลำดับสองเพิม่ หลักทรัพย์
กรรมสิทธิ ์บจ.ภำสกรนที
 นำยตัน ภำสกรนที บริษทั ตัน แอสเซ็ท จำกัด ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (DSCR): 1.25X (ห้ำมจ่ำยปนั ผลกรณี DSCR ต่ำกว่ำ
1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิในปี
นัน้ )
 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E): 2.8X (โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ ให้นบั รวม Subordinated debt และ
ส่วนของหนี้สนิ ให้หกั เงินกู้ยมื ส่วนทีเ่ ป็ น Subordinated debt)
 นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวคงกำรถือหุน้ ในสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำ 50% ของทุนจดทะเบียน

V) สัญญำเงินกู้กบั ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 2 วงเงินกูจ้ ำนวน 1,860.0 ล้ำนบำท
วันทีท่ ำสัญญำ
สัญญำ

ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์

วงเงินสินเชื่อ

20 สิงหำคม 2555
Bridge Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
Medium-Term Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
Revolving Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
บริษทั ฯ
 Bridge Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
เพื่อซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Non commit credit)
 Medium-Term Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
เพื่อชำระคืนเงินต้นคงค้ำงของวงเงินกู้ระยะสัน้ (Bridge Loan) ซึง่ ลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์
สำหรับสำยกำรผลิตใหม่และระบบกำรจัดเก็บอัตโนมัติ (Non commit credit)
 Revolving Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน, จัดหำวัสดุอุปกรณ์, หนังสือค้ำประกันค่ำไฟฟ้ำและค่ำภำษีอำกรนำเข้ำ
(Non commit credit)
Bridge Loan
Medium-Term Loan
Revolving Credit
990.0 ล้ำนบำท
770.0 ล้ำนบำท
100.0 ล้ำนบำท
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อัตรำดอกเบีย้ (%)

กำรชำระคืนหนี้

หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ

For drawdown in USD:
6 mth SIBOR + 1.5%
For drawdown in THB:
6 mth BIBOR + 1.25%
360 วัน ทัง้ นี้ ยอดคงค้ำงของ
Bridge Loan จะโอนไปเป็ น
Term Loan ในจำนวนไม่เกิน
มูลค่ำบังคับขำยของ
หลักประกัน

6 mth BIBOR + 1.25%

L/T: BIBOR Rate + 1.0%
O/D: MOR-2.5%
LG: 1.0%

5 ปี นับแต่วนั ทีเ่ บิกถอนเงินกู้
เป็ นครัง้ แรก (กำหนดให้เบิก
ภำยในวันที่ 22 ก.พ. 2557)
แบ่งชำระเป็ นงวดละ 3 เดือน
รวมทัง้ หมด 19 งวด โดยเริม่
ชำระใน 6 เดือนนับแต่วนั ทีเ่ บิก
ถอนเงินกู้เป็ นครัง้ แรก
- จำนองลำดับหนึ่งที่ดนิ พร้อม - จำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์ - นำยตัน ภำสกรนที ค้ำประกัน
สิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขทีโ่ ฉนด มูลจำนอง 924 ล้ำนบำท
เต็มวงเงิน
7123, 7126 ถ.สุขมุ วิท 40
กรรมสิทธิ ์บจ. อิชติ นั กรุ๊ป
จ. กทม. มูลจำนอง 924 ล้ำน - จำนองเป็ นลำดับสองของทีด่ นิ
บำท กรรมสิทธิ ์บจ. ตัน อิง
ตำมเลขทีโ่ ฉนด 13425, 33355
แอสเซ็ท
จ.อยุธยำ มูลจำนอง 20 ล้ำน
- นำยตัน ภำสกรนที และ
บำท กรรมสิทธิ ์บจ. อิชติ นั กรุ๊ป
บริษทั ตัน อิง แอสเซ็ท จำกัด - จำนองลำดับหนึ่งที่ดนิ พร้อม
ค้ำประกันเต็มวงเงิน
สิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขทีโ่ ฉนด
7123, 7126 ถ.สุขมุ วิท 40
จ. กทม. มูลจำนอง 924 ล้ำน
บำท กรรมสิทธิ ์บจ. ตัน อิง
แอสเซ็ท
- นำยตัน ภำสกรนที ค้ำประกัน
เต็มวงเงิน (ภำระค้ำประกันจะ
ถูกยกเลิกเมื่อบริษทั ฯเป็ นจด
ทะเบียน)
- บริษทั ตัน อิง แอสเซ็ท จำกัด
ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 สงวนและดำรงอยูข่ องกิจกำรของผูก้ ู้ ตลอดจนสิทธิ ์ เอกสิทธิ ์ และสิทธิทำงกำรตลำด (แฟรนไชส์)
ทัง้ ปวง
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5.5.7

กรมธรรม์ประกันภัย
บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำกับ บริษทั ศรีอยุธยำ เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหำชน) ครอบคลุมทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของ
โรงงำนผลิตที่จ. อยุธยำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

วันทีท่ ำสัญญำ
ประเภทกรมธรรม์
ระยะเวลำคุม้ ครอง
ผูเ้ อำประกันภัย
สถำนทีเ่ อำประกันภัย
ทรัพย์สนิ ที่เอำ
ประกันภัย

จำนวนเงินเอำ
ประกันภัย
ควำมคุม้ ครอง

เงื่อนไขอื่น

31 มกรำคม 2556
ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
31 มกรำคม 2556 – 31 มกรำคม 2557
บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด
111/1 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ โครงกำร 3 ต.อุทยั อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยำ
1. สิง่ ปลูกสร้ำงตัวอำคำรทัง้ หมด
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องมือต่ำงๆ
3. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงำน
4. สต๊อกวัตถุดบิ สต๊อกสินค้ำรวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ทุกชนิด
5. ทรัพย์สนิ อื่นๆ ของผูเ้ อำประกันภัย
2,900.0 ล้ำนบำท
คุม้ ครองควำมสูญเสียหรือเสียหำยของทรัพย์สนิ ทีเ่ อำประกันภัยอันสืบเนื่องมำจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ ภัย
ระเบิด ภัยธรรมชำติต่ำงๆ รวมถึงอุบตั เิ หตุต่ำงๆ ทีม่ อิ ำจคำดถึงจำกปจั จัยภำยนอกหรือภัยอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ฉบับมำตรฐำน (GIA Form)
ควำมรับผิดส่วนแรกของผูเ้ อำประกันภัยจำนวน 30,000 บำท สำหรับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย
ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละครัง้ และทุกครัง้
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