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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีทรัพย์สนิ หลักๆ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี้
5.1 ทีด่ นิ อำคำร อุปกรณ์
ที่ตงั ้

ผู้ถือกรรมสิ ทธิ

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี

ภาระผูกพัน

(ล้านบาท)
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 (รวมส่วนตกแต่ง
และระบบภำยใน)
- 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

บริษทั ฯ

250.6

จำนองธนำคำร

บริษทั ฯ

997.5

จำนองธนำคำร

บริษทั ฯ

2,638.2

จำนองธนำคำร

บริษทั ฯ
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ

42.1
40.6
1.9
1,010.9

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

รวม

4,981.9

หมำยเหตุ:
1) ที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของโรงงำนผลิตที่ จ. พระนครศรีอยุธยำ ประเมินมูลค่ำที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงโดยบริษทั
เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. โดยกำรประเมินรำคำ
ที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงใช้วธิ คี ดิ จำกต้นทุน (Cost Method) ตำมรำยงำนลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2556 โดยมีมูลค่ำทรัพย์สนิ รวม
737.1 ล้ำนบำท (เป็ นกำรประเมินโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์สำธำรณะ)
2) ที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของโรงงำนผลิตที่ จ. พระนครศรีอยุธยำ ณ 31 ธันวำคม 2556 ติดภำระจำนองดังนี้ (1)
จำนองลำดับหนึ่งเพื่อเป็ นประกันวงเงินกู้ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1 จำนวนรวม 3,296.5 ล้ำนบำท มูลจำนอง 3,765.5 ล้ำนบำท
(2) จำนองลำดับสองเพื่อเป็ นประกันวงเงินกู้ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 2 จำนวนรวม 770.0 ล้ำนบำท มูลจำนอง 20 ล้ำนบำท และ
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อยูร่ ะหว่ำงจดจำนองลำดับสำมเพื่อเป็ นประกันวงเงินกูธ้ นำคำรพำณิชย์แห่งที่ 3 จำนวนรวม 1,800.0 ล้ำนบำท มูลจำนองไม่เกิน
1,902.3 ล้ำนบำท รำยละเอียดตำมข้อ 5.5.7 สรุปสัญญำกูย้ มื เงิน
3) เครื่องจักรในสำยกำรผลิตที่ จ. พระนครศรีอยุธยำ ณ 31 ธันวำคม 2556 (1) เฟส 1 จำนวน 5 สำยกำรผลิต ติดภำระจำนำเพื่อ
เป็ นประกันเงินกู้แก่ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกู้จำนวนรวม 3,296.5 ล้ำนบำท มูลจำนอง 2,860.5 ล้ำนบำท และธนำคำร
พำณิชย์แห่งที่ 2 วงเงินกู้ จำนวน 770.0 ล้ำนบำท มูลจำนอง 924.0 ล้ำนบำท โดยอยู่ระหว่ำงรอจดภำระจำนองเครื่องจักรต่อ
ธนำคำร (2) เฟส 2 จำนวน 2 สำยกำรผลิต อยูร่ ะหว่ำงกำรนำเข้ำเครื่องจักรเพื่อติดตัง้ และรอจดจำนำ/จำนองเครื่องจักรเพื่อเป็ น
ประกันวงเงินกูธ้ นำคำรพำณิชย์แห่งที่ 3 จำนวนรวม 1,800.0 ล้ำนบำท รำยละเอียดตำมข้อ 5.5.7 สรุปสัญญำกูย้ มื เงิน
5.2 เครื่องหมำยบริกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ เป็ นเจ้ำของเครื่องหมำยบริกำรจำนวนทัง้ สิน้ 3 รำยกำร ดังนี้
เครื่องหมายบริการ

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

สาหรับบริ การ

ระยะเวลาคุ้มครอง

บ54348

12 เม.ย. 54

กำรจัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

บ54349

12 เม.ย. 54

กำรจัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

บ55390

6 ต.ค. 54

กำรจัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

5.3 เครื่องหมำยกำรค้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ เป็ นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำจำนวนทัง้ สิน้ 11 รำยกำร ดังนี้
เครื่องหมายการค้า

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

สาหรับสิ นค้า

ระยะเวลาคุ้มครอง

ค372021
(ประเทศไทย)

30 พ.ย. 54

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

ค372022
(ประเทศไทย)

30 พ.ย. 54

11432/2012
(ประเทศพม่ำ)

1 ต.ค. 55

น้ ำผลไม้, น้ ำเชื่อมใช้
ทำเครื่องดื่ม, น้ ำดื่ม,
น้ ำแร่ใช้ทำเครื่องดื่ม
กำแฟ, ชำ, โกโก้,
กำแฟเทียม,ชำเขียว
พร้อมดื่ม
ชำ, ชำเขียว,
เครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสม
ของชำ
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10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี
1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 58
 คูส่ ญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุ
สัญญำเป็ นครัง้ ไปเมื่อ
สิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

เครื่องหมายการค้า

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

สาหรับสิ นค้า

ระยะเวลาคุ้มครอง

11433/2012
(ประเทศพม่ำ)

2 ต.ค. 55

เครื่องดื่มไม่ม ี
แอลกอฮอล์

1512052
(ประเทศออสเตรเลีย)

3 ก.ย. 55

T1213049I
(ประเทศสิงคโปร์)

5 ก.ย. 55

ชำ, ชำเขียว,
เครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสม
ของชำ, เครื่องดื่มทีไ่ ม่
มีแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มไม่ม ี
แอลกอฮอล์

2 ต.ค. 55 – 1 ต.ค. 58
 คูส่ ญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุ
สัญญำเป็ นครัง้ ไปเมื่อ
สิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ
10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน

T1213048J
(ประเทศสิงคโปร์)

5 ก.ย. 55

011159068
(ประเทศกลุ่มสมำคม
เศรษฐกิจยูโร 27
ประเทศ)
971686
(ประเทศนิวซีแลนด์)

14 ม.ค. 56

27068
(ประเทศลำว)

10 พ.ค. 56

27069
(ประเทศลำว)

10 พ.ค. 56

22 ม.ค. 56

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

ชำ, ชำเขียว,
เครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสม
ของชำ
ชำ, ชำเขียว,
เครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสม
ของชำ

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

ชำ, ชำเขียว,
เครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสม
ของชำ
ชำ, ชำเขียว,
เครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสม
ของชำ
เครื่องดื่มไม่ม ี
แอลกอฮอล์

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน

ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ หลือทัง้ หมด บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่ำงยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ
5.4 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน ซึง่ ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2.5 ล้ำนบำท
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5.5 สรุปสำระสำคัญของสัญญำ
5.5.1 สัญญำจ้ำงผลิต
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำจ้ำงผลิตสินค้ำกับผูผ้ ลิตจำกภำยนอกหลำยรำยเพื่อเป็ นผู้ รบั จ้ำงผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษทั ฯ
โดยสัญญำได้ม ีกำรระบุ ถึงกำรผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสูตรที่ใช้ในกำรผลิต สิทธิในสูตรของผลิตภัณฑ์
(กรณีนำสูตรของผลิตภัณฑ์ไปใช้ จะต้อ งได้ รบั ควำมยินยอมเป็ นหนังสือ จำกบริษทั ก่อ น) กำรรักษำควำมลับ ของข้อมูลที่
เกีย่ วข้องในกำรดำเนินธุรกิจ รำคำและเงื่อนไขกำรชำระเงิน โดยสัญญำมีอำยุส่วนใหญ่ประมำณ 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ลงนำมใน
สัญญำ ทัง้ นี้ คูส่ ญ
ั ญำฝำ่ ยใดฝำ่ ยหนึ่งมีสทิ ธิ ์ที่จะบอกเลิกสัญญำได้กรณีกระทำผิดสัญญำ และคู่สญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำ
เป็ นครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ
5.5.2

สัญญำซือ้ ขำยวัตถุดบิ

บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำซื้อขำยวัตถุดบิ หลักที่ใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษทั ฯ คือ ใบชำ กับบริษทั ผู้ขำยใบชำ
หลำยรำย โดยสัญญำได้มกี ำรระบุถงึ ชนิดผลิตภัณฑ์ รำคำและเงื่อนไขกำรชำระเงิน นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้เข้ำทำสัญญำซื้อ
ขำยวัตถุดบิ ที่สำคัญอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต อำทิ น้ ำเชื่อม น้ ำตำลทรำยขำว กลิน่ เลียนแบบธรรมชำติ กับบริษทั ผูข้ ำย
หลำยรำย โดยสัญญำมีอำยุส่วนใหญ่ประมำณ 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ลงนำมในสัญญำ ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีสทิ ธิ ์ที่จะ
บอกเลิกสัญญำได้กรณีกระทำผิดสัญญำ และคูส่ ญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ นครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีสญ
ั ญำบำงส่วนหมดอำยุลง โดยบริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรต่ออำยุสญ
ั ญำกับคู่คำ้ ซึ่งคำดว่ำ
จะแล้วเสร็จภำยในเดือนเมษำยน 2557 ทัง้ นี้ คูค่ ำ้ ทุกรำยเป็ นคูค่ ำ้ ทีท่ ำงบริษทั มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำที่ดมี ำยำวนำน ซึ่งทำง
บริษทั ฯ ยังคงสำมำรถสั ่งซื้อวัตถุดบิ จำกคู่ค้ำรำยที่สญ
ั ญำหมดอำยุได้อยู่ รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรวำงแผนกำรผลิตและตุน
วัตถุดบิ ไว้อย่ำงเพียงพอต่อกำรขำยในช่วงครึง่ ปี แรกปี 2557)
5.5.3 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
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีสญ
ั ญำบำงส่วนหมดอำยุลง โดยบริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรต่ออำยุสญ
ั ญำกับคู่คำ้ ซึ่งคำดว่ำ
จะแล้วเสร็จภำยในเดือนเมษำยน 2557 ทัง้ นี้ คูค่ ำ้ ทุกรำยเป็ นคูค่ ำ้ ทีท่ ำงบริษทั มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำที่ดมี ำยำวนำน ซึ่งทำง
บริษทั ฯ ยังคงสำมำรถสั ่งซื้อวัตถุดบิ จำกคู่ค้ำรำยที่สญ
ั ญำหมดอำยุได้อ ยู่ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรวำงแผนกำรผลิตและตุน
วัตถุดบิ ไว้อย่ำงเพียงพอต่อกำรขำยในช่วงครึง่ ปี แรกปี 2557)
5.5.4 สัญญำซือ้ ขำยก๊ำซธรรมชำติ
บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำซื้อขำยก๊ำซธรรมชำติกบั บริษทั ปตท. จำหน่ ำยก๊ำซธรรมชำติ จำกัด โดยสัญญำมีอำยุ 7 ปี และได้
กำหนดจำนวนและรำคำขำยตลอดระยะเวลำของสัญญำ ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญำตกลงเจรจำรำยละเอียดและเงื่อนไขกำรซื้อขำยร่วมกัน
ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันปฏิทนิ ก่อนวันสิน้ สุดของสัญญำ มิฉะนัน้ ให้ถอื ว่ำสัญญำนี้สน้ิ สุดลง ณ วันสิน้ สุดของระยะเวลำของ
สัญญำ

ส่วนที่ 2 หน้ำ 19

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

5.5.5 สัญญำเช่ำทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้ำง
คู่สญ
ั ญา
พืน้ ที่เช่า
สัญญาเช่าพืน้ ที่ในอาคารเพื่อใช้เป็ น
 ชัน้ ที่ 28 อำคำรชำญอิสสระ
สานักงานที่ทาการ
ทำวเวอร์ II บริเวณ 28/Corridor
 ผูเ้ ช่ำ: บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
รวมเนื้อที่ 13.56 ตร.ม.
 ผูใ้ ห้เช่ำ: บริษทั ชำญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์
จำกัด (มหำชน)
วันทีส่ ญ
ั ญำ: 11 ส.ค. 56
สัญญาเช่าพืน้ ที่ในอาคารเพื่อใช้เป็ น
สานักงานที่ทาการ
 ผูเ้ ช่ำ: บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
 ผูใ้ ห้เช่ำ: กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
บำงกอก
วันทีส่ ญ
ั ญำ: 11 ส.ค. 56

เงื่อนไข/อัตราค่าเช่า
 อัตรำค่ำเช่ำ 2,712 บำท/เดือน

 ชัน้ ที่ 28 อำคำรชำญอิสสระ ทำว
 อัตรำค่ำเช่ำ 180,310 บำท/เดือน
เวอร์ II ยูนิตเลขที่ F28/A บำงส่วน,
B,C,D เลขที่ 2922/300 (บำงส่วน),
2922/301-303 รวมเนื้อที่ 901.55
ตร.ม.
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ระยะเวลา
 11 ส.ค. 56 – 10 ส.ค. 59
 คูส่ ญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ น
ครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ

 11 ส.ค. 56 – 10 ส.ค. 59
 คูส่ ญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ น
ครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

5.5.6 สัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำ
คู่สญ
ั ญา
สัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายสิ นค้า

เงื่อนไข
ระยะเวลา
 แต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ ผลิตภัณฑ์พร้อ มดื่ม ตำมที่ระบุใ น  1 พ.ย. 54 – 30 ต.ค. 57
สัญญำรวมถึงผลิตภัณฑ์ท่แี ก้ไขเพิม่ เติมและขยำยออกไปด้วยโดยมีเงื่อนไขกำร  คูส่ ญ
ผูผ้ ลิต: บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ น
กำหนดรำคำขำยตำมทีไ่ ด้ตกลงกัน
ผูจ้ ดั จำหน่ำย: บริษทั บุญรอดเอเซีย จำกัด
ครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ
วันทีส่ ญ
ั ญำ: 1 พ.ย. 54
 ช่องทำงกำรค้ำทัง้ หมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทำง Modern Trade
 คูส่ ญ
ั ญำฝำ่ ยทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำมี
สิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้ กรณีคสู่ ญ
ั ญำ
่
อีกฝำยปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขในสัญญำฯ
สัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายสิ นค้า
 แต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ ผลิตภัณฑ์พร้อ มดื่ม ตำมที่ระบุใ น  1 ก.พ. 54 – 31 ม.ค. 59
สัญญำ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทแ่ี ก้ไขเพิม่ เติมและขยำยออกไปด้วยโดยมีเงื่อนไขกำร  กำรต่ออำยุสญ
ผูผ้ ลิต: บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ั ญำเป็ นไปโดยอัตโนมัติ
กำหนดรำคำขำยตำมทีไ่ ด้ตกลงกัน
ผูจ้ ดั จำหน่ำย: บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
โดยมีก ำหนดครัง้ ละ 3 ปี เว้น แต่
ไทย) จำกัด
 ช่อ งทำงกำรค้ำทัง้ หมดในประเทศไทย ทัง้ ช่อ งทำง Modern Trade และ
คูส่ ญ
ั ญำฝำ่ ยใดได้บอกควำมประสงค์ไม่
Traditional Trade
วันทีส่ ญ
ั ญำ: 14 ม.ค. 54
ต่อ อำยุสญ
ั ญำให้อีกฝ่ำ ยหนึ่ งทรำบไม่
น้อยกว่ำ 6 เดือนก่อนวันครบกำหนด
 คู่ส ญ
ั ญำฝ่ำ ยที่ม ิไ ด้ป ฏิบ ัติผิด สัญ ญำมี
สิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้ กรณีคู่สญ
ั ญำ
่
อีกฝำยปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขในสัญญำฯ
สัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายสิ นค้า
 แต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ ผลิตภัณฑ์พร้อ มดื่ม ตำมที่ระบุใ น  1 ก.ค. 54 – 30 มิ.ย. 57
สัญญำ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทแ่ี ก้ไขเพิม่ เติมและขยำยออกไปด้วยโดยมีเงื่อนไขกำร  คู่ ส ัญ ญำพิจ ำรณำต่ อ อำยุ ส ัญ ญำเป็ น
ผูผ้ ลิต: บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
กำหนดรำคำขำยตำมทีไ่ ด้ตกลงกัน
ผูจ้ ดั จำหน่ำย: บริษทั อิชติ นั เทรดดิง้ จำกัด
ครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ
(ปจั จุบนั คือ บริษทั ไอแอมกรีนที จำกัด)
 ช่องทำงกำรค้ำทัง้ หมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทำง Modern Trade
 คู่ส ญ
ั ญำฝ่ำ ยที่ม ิไ ด้ป ฏิบ ัติผิด สัญ ญำมี
สิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้ กรณีคู่สญ
ั ญำ
วันทีส่ ญ
ั ญำ: 20 มิ.ย. 54
อีกฝำ่ ยปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขในสัญญำฯ
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5.5.7

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
4 เม.ย. 55 – 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%
 Tranche A จำนวน 691.0 ล้ำนบำท
- 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 จำนวน 972.0 ล้ำนบำท
- ชำระเสร็จสิน้ 31 ธ.ค. 55 และชำระหนี้คนื จำกค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รบั จำกบริษทั ประกันภัย
ทัง้ นี้ กรณีท่ถี งึ กำหนดชำระแล้วแต่ยงั มีภำระหนี้ คงค้ำงกับธนำคำรผูก้ ู้ตกลงชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น
หรือตกลงให้ธนำคำรโอนภำระหนี้ ไปยังสัญญำกู้ยมื เงินฉบับ ลว. 4 เม.ย. 55 วงเงิน 972.0 ล้ำน
บำท ( ผูก้ ู้ได้ตกลงโอนภำระหนี้จำนวน 972.0 ล้ำนบำทไปยังสัญญำกู้ยมื เงินฉบับ ลว. 4 เม.ย.
55 วงเงิน 972.0 ลบ. รำยละเอียดตำมเงื่อนไขสัญญำข้อ II )
- ชำระดอกเบีย้ วันทำกำรสุดท้ำยของทุกเดือน โดยเริม่ ชำระตัง้ แต่เดือนทีเ่ บิกรับเงินกู้
 จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขทีโ่ ฉนดดังนี้
- โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.พระนครศรีอยุธยำ มูลจำนอง 3,765.5 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ ์
บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
- โฉนดเลขที่ 25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ. กรุงเทพฯ จดลำดับสองเพิม่
หลักทรัพย์ กรรมสิทธิ ์บจ. ตัน แอสเซ็ท (ภำระจำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 นำยตัน ภำสกรนที และบริษทั ตัน แอสเซ็ท จำกัด ค้ำประกันเต็มวงเงิน (ภำระค้ำประกันจะถูก
ยกเลิกไปเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
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เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ

 อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (DSCR*): 1.25X
 ห้ำมจ่ำยปนั ผลกรณี DSCR ต่ ำกว่ำ 1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้แต่
ต้องไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิในปี นนั ้ (สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้โดยไม่มเี งื่อนไขบังคับ ภำยหลัง
เป็ นบริษทั จดทะเบีย น ทัง้ นี้ ข้ึน อยู่ก ับ นโยบำยกำรจ่ำ ยป นั ผล ภำวะเศรษฐกิจ และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั )
 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E**): 2.8X (เงื่อนไขกำรกำหนดเงินกู้ยมื กรรมกำรเป็ น Subordinated
debt จะถูกยกเลิกไป ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวคงกำรถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำ 50% ของทุนจดทะเบียน
(เปลีย่ นแปลงเป็ นไม่ต่ำกว่ำ 30% ของทุนจดทะเบียน ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)

*อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระคืนหนี้สถำบันกำรเงิน (DSCR) มีสตู รคำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่ำย + เงินกูย้ มื ระยะยำวทีจ่ ะถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี) ตำมข้อกำหนดของธนำคำร
**อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อกำหนดของธนำคำรให้นบั รวม Sub-Debt เป็ นส่วนหนึ่งของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และส่วนของหนี้สนิ ให้หกั เงินกูย้ มื ส่วนทีเ่ ป็ น Sub-Debt

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 ะยะยำวครบกำหนดชำระวันที่ 31 มีนำคม 2564 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. 2554 วงเงินกู้ 1,663.0 ลบ.
- โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.พระนครศรีอยุธยำ มูลจำนอง 3,765.5 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ ์
บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
- โฉนดเลขที่ 25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ.กทม. จดลำดับสองเพิม่
หลักทรัพย์ กรรมสิทธิ ์บจ. ตัน แอสเซ็ท (ภำระจำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็ นบริษทั จด
ทะเบียน)
หลักประกันเดิมตำมสัญญำ ลว 11 ต.ค. 2554 วงเงินกู้ 437.5ลบ
- โฉนดเลขที่ 21533, น.ส. 3ก เลขที่ 2148 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ จดลำดับสองเพิม่ หลักทรัพย์
กรรมสิทธิ ์บจ. ภำสกรนที(ภำระจำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 นำยตัน ภำสกรนที และบริษทั ตัน แอสเซท จำกัด ค้ำประกันเต็มวงเงิน (ภำระค้ำประกันจะถูก
ยกเลิกไปเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (DSCR*): 1.25X
 ห้ำมจ่ำยปนั ผลกรณี DSCR ต่ ำกว่ำ 1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้แต่
ต้องไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิในปี นนั ้ (สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้โดยไม่มเี งื่อนไขบังคับ ภำยหลัง
เป็ น บริษ ัท จดทะเบีย น ทัง้ นี้ ข้ึน อยู่ ก ับ นโยบำยกำรจ่ ำ ยป นั ผล ภำวะเศรษฐกิจ และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั )
 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E**): 2.8X (เงื่อนไขกำรกำหนดเงินกู้ยมื กรรมกำรเป็ น Subordinated
debt จะถูกยกเลิกไป ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวคงกำรถื อหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำ 50% ของทุ นจดทะเบียน
(เปลีย่ นแปลงเป็ นไม่ต่ำกว่ำ 30% ของทุนจดทะเบียน ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)

*อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระคืนหนี้สถำบันกำรเงิน (DSCR) มีสตู รคำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่ำย+เงินกูย้ มื ระยะยำวทีจ่ ะถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี) ตำมข้อกำหนดของธนำคำร
**อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อกำหนดของธนำคำรให้นบั รวม Sub-Debt เป็ นส่วนหนึ่งของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และส่วนของหนี้สนิ ให้หกั เงินกูย้ มื ส่วนทีเ่ ป็ น Sub-Debt

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

11 ตุลำคม 2554
สัญญำกูย้ มื เงิน และ บันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำกูย้ มื เงินลว. 11 ตุลำคม 2554
บริษทั ฯ
เพื่อสั ่งซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์
วงเงินกู้ระยะยำวครบกำหนดชำระวันที่ 31 มีนำคม 2563 จำนวน 437.5 ล้ำนบำท (แปลงจำกวงเงิน
สินเชื่อ 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%
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

กำรชำระคืนหนี้

หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ

 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
 จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
 จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขทีโ่ ฉนดดังนี้
หลักประกันเดิมตำมสัญญำ ลว 29 มี.ค. 2554 วงเงินกู้ 1,663.0 ลบ.
- โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.อยุธยำ มูลจำนอง 3,765.5 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ ์ บมจ. อิชิ
ตัน กรุ๊ป
- โฉนดเลขที่ 25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ.กทม. จดลำดับสองเพิม่
หลัก ทรัพย์ กรรมสิท ธิบ์ จ. ตัน แอสเซ็ท (ภำระจ ำนองจะถู กไถ่ ถอนเมื่อ เป็ นบริษ ัทจด
ทะเบียน)
หลักประกันตำมสัญญำ 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 (ภำระจำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 นำยตัน ภำสกรนที และบริษทั ตัน แอสเซ็ท จำกัด ค้ำประกันเต็มวงเงิน (ภำระค้ำประกันจะถูก
ยกเลิกไปเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (DSCR*): 1.25X
 ห้ำมจ่ำยปนั ผลกรณี DSCR ต่ ำกว่ำ 1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้แต่
ต้องไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิในปี นัน้ (สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้โดยไม่มเี งื่อนไขบังคับ ภำยหลัง
เป็ น บริษ ัท จดทะเบีย น ทัง้ นี้ ข้ึน อยู่ ก ับ นโยบำยกำรจ่ ำ ยป นั ผล ภำวะเศรษฐกิจ และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั )
 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E**): 2.8X (เงื่อนไขกำรกำหนดเงินกู้ยมื กรรมกำรเป็ น Subordinated
debt จะถูกยกเลิกไป ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวคงกำรถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำ 50% ของทุ นจดทะเบียน
(เปลีย่ นแปลงเป็ นไม่ต่ำกว่ำ 30% ของทุนจดทะเบียน ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)

*อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระคืนหนี้สถำบันกำรเงิน (DSCR) มีสตู รคำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่ำย+เงินกูย้ มื ระยะยำวทีจ่ ะถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี) ตำมข้อกำหนดของธนำคำร
**อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อกำหนดของธนำคำรให้นบั รวม Sub-Debt เป็ นส่วนหนึ่งของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และส่วนของหนี้สนิ ให้หกั เงินกูย้ มื ส่วนทีเ่ ป็ น Sub-Debt
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

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

หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ

20 กรกฎำคม 2555
สัญญำกูย้ มื เงิน
บริษทั ฯ
เพื่อลงทุนเครื่องจักรสำหรับกำรผลิตผลิตภัณฑ์ UHT
วเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนดชำระวันที่ 31 มีนำคม 2564 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
 จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
 จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขทีโ่ ฉนดดังนี้
หลักประกันเดิมตำมสัญญำ ลว 29 มี.ค. 2554 วงเงินกู้ 1,663.0 ลบ.
- โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.อยุธยำ มูลจำนอง 3,765.5 ล้ำนบำท กรรมสิท ธิ ์
บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
- โฉนดเลขที่ 25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ.กทม. จดลำดับสองเพิม่
หลักทรัพย์ กรรมสิทธิ ์บจ. ตัน แอสเซ็ท (ภำระจำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อ เป็ นบริษทั จด
ทะเบียน)
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 (ภำระจำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 นำยตัน ภำสกรนที และบริษทั ตัน แอสเซ็ท จำกัด ค้ำประกันเต็มวงเงิน (ภำระค้ำประกันจะถูก
ยกเลิกไปเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (DSCR*): 1.25X
 ห้ำมจ่ำยปนั ผลกรณี DSCR ต่ ำกว่ำ 1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้แต่
ต้องไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิในปี นนั ้ (สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้โดยไม่มเี งื่อนไขบังคับ ภำยหลังเป็ น
บริษทั จดทะเบียน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั นโยบำยกำรจ่ำยปนั ผล ภำวะเศรษฐกิจและผลกำรดำเนินงำน
ของบริษทั )
 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E**): 2.8X (เงื่อนไขกำรกำหนดเงินกู้ยมื กรรมกำรเป็ น Subordinated
debt จะถูกยกเลิกไป ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
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(ต่อ)

 นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวคงกำรถือหุน้ ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่ำ 50% ของทุนจดทะเบียน
(เปลีย่ นแปลงเป็ นไม่ต่ำกว่ำ 30% ของทุนจดทะเบียน ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)

*อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระคืนหนี้สถำบันกำรเงิน (DSCR) มีสตู รคำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่ำย+เงินกูย้ มื ระยะยำวทีจ่ ะถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี) ตำมข้อกำหนดของธนำคำร
**อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อกำหนดของธนำคำรให้นบั รวม Sub-Debt เป็ นส่วนหนึ่งของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และส่วนของหนี้สนิ ให้หกั เงินกูย้ มื ส่วนทีเ่ ป็ น Sub-Debt

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

ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์

วงเงินสินเชื่อ
อัตรำดอกเบีย้ (%)

กำรชำระคืนหนี้

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) ซึ่งลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์
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
สำหรับกำรกูเ้ งินตรำ USD:
6 เดือน BIBOR + 1.25%
L/T: BIBOR Rate + 1.0%
6 เดือน SIBOR + 1.5%
O/D: MOR-2.5%
สำหรับกำรกูเ้ งินบำท THB:
LG: 1.0%
6 เดือน BIBOR + 1.25%
สำหรับกำรกูเ้ งินสกุลอื่น:
ต้นทุนทำงกำรเงิน + 1.50%
360 วัน ทัง้ นี้ ยอดคงค้ำงของ 5 ปี นับ แต่ว นั ที่เ บิกถอนเงิน กู้
Bridge Loan จะโอนไปเป็ น เป็ น ครัง้ แรก (ก ำหนดให้เ บิ ก
Term Loan ในจำนวนไม่เกิน ภำยในวันที่ 22 ก.พ. 2557)
มู ล ค่ ำ บั ง คั บ ข ำ ย ข อ ง แบ่งชำระเป็ นงวดละ 3 เดือ น
หลักประกัน
รวมทัง้ หมด 19 งวด โดยเริ่ม
ชำระใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่เบิก
ถอนเงินกูเ้ ป็ นครัง้ แรก
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Bridge Loan
- จำนองลำดับหนึ่งที่ดนิ พร้อม
สิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขที่โฉนด
7123, 7126 ถ.สุขุมวิท 40
จ. กทม. มูลจำนอง 924 ล้ำน
บำท กรรมสิท ธิบ์ จ. ตัน อิง
แ อ ส เ ซ็ ท ( ภ ำ ร ะ จ ำ น อ ง
อนุ ญ ำตให้ไ ถ่ถ อนได้เมื่อ จด
ทะเบี ย นจ ำนองเครื่อ งจัก ร
ครบถ้ ว นและจดทะเบี ย น
จำนองลำดับสองโฉนดเลขที่
13245, 33355 จ.พระนคร
ศรีอยุธยำ)
- นำยตัน ภำสกรนที ค้ำประกัน
เต็ม วงเงิน (ภำระค้ ำประกัน
จะถู ก ยกเลิก เมื่อ เป็ น บริษ ัท
จดทะเบียน)
- บริษทั ตัน อิง แอสเซ็ท จำกัด
ค้ำ ประกัน เต็ม วงเงิน (ภำระ
ค้ำประกันจะถูกยกเลิกเมื่อจด
ทะเบี ย นจ ำนองเครื่อ งจัก ร
ครบถ้ ว นและจดทะเบี ย น
จำนองลำดับสองโฉนดเลขที่
13245, 33355 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ)

Medium-Term Loan
Revolving Credit
- จ ำนองเครื่ อ งจัก รและอุ ป - นำยตัน ภำสกรนที ค้ำประกัน
กรณ มูลจำนอง 924 ล้ำน เต็มวงเงิน (ภำระค้ำประกันจะ
บำทกรรมสิท ธิ ์บมจ. อิชิตนั
ถู ก ยกเลิก เมื่อ เป็ น บริษ ัท จด
กรุ๊ป
ทะเบียน)
- จำนองเป็ น ลำดับสองของ
ที่ ดิ น ต ำ ม เ ล ข ที่ โ ฉ น ด
13425, 33355 จ.พระนคร
ศรีอ ยุธยำ มูลจ ำนอง 20
ล้ำนบำท กรรมสิท ธิ ์บมจ.
อิชติ นั กรุ๊ป
- จำนองลำดับหนึ่งที่ดนิ พร้อม
สิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขที่โฉนด
7123, 7126 ถ.สุขุมวิท 40
จ. กทม. มูล จ ำนอง 924
ล้ำนบำท กรรมสิทธิ ์บจ. ตัน
อิง แอสเซ็ท (ภำระจ ำนอง
อนุ ญำตให้ไถ่ถอนได้เมื่อจด
ทะเบีย นจ ำนองเครื่อ งจัก ร
ครบถ้ ว นและจดทะเบี ย น
จำนองลำดับสองโฉนดเลขที่
13245, 33355 จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยำ)
- น ำ ย ตั น ภ ำ ส ก ร น ที ค้ ำ
ประกันเต็มวงเงิน (ภำระค้ำ
ประกันจะถูกยกเลิกเมื่อเป็ น
บริษทั ฯ จดทะเบียน)
- บริษ ัท ตัน อิง แอสเซ็ท
จำกัด ค้ำประกันเต็ม วงเงิน
( ภ ำ ร ะ ค้ ำ ป ร ะ กั น จ ะ ถู ก
ย ก เ ลิ ก เ มื่ อ จ ด ท ะ เ บี ย น
จ ำนองเครื่อ งจัก รครบถ้ว น
และจดทะเบียนจำนองลำดับ
ส อ ง โ ฉ น ด เ ล ข ที่ 13245,
33355
จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยำ)
 สงวนและดำรงอยูข่ องกิจกำรของผูก้ ู้ ตลอดจนสิทธิ ์ เอกสิทธิ ์ และสิทธิทำงกำรตลำด (แฟรนไชส์)
ทัง้ ปวง
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VI) สัญญำเงินกู้กบั ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 3 วงเงินกูจ้ ำนวน 1,800.0 ล้ำนบำท
วันทีท่ ำสัญญำ
สัญญำ
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
อัตรำดอกเบีย้ (%)
กำรชำระคืนหนี้

หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ

12 กรกฎำคม 2556
สัญญำกูย้ มื เงิน
บริษทั ฯ
เพื่อซือ้ เครื่องจักรสำหรับกำรผลิตในโรงงำนเฟส 2
วงเงินกูร้ ะยะยำวระยะเวลำ 7 ปี จำนวน 1,800.0 ล้ำนบำท
ปี ท่ี 1-2
CIMB T’s MLR - 2.625%
ปี ท่ี 3 เป็ นต้นไป
CIMB T’s MLR - 2.0%
 ปลอดชำระหนี้เงินต้นเป็ นระยะเวลำ 12 เดือน นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ บิกเงินกูง้ วดแรก
 ชำระหนี้เงินต้นเป็ นรำยงวดๆ ละ ไม่น้อยกว่ำ 25.0 ล้ำนบำท ห่ำงกันงวดละ 1 เดือน โดยชำระ
หนี้สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมดในงวดสุดท้ำย
 ทัง้ นี้ เมื่อ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้กู้ตกลงชำระหนี้ เงินกู้ไม่น้อยกว่ำ 800.0
ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 1,500.0 ล้ำนบำท โดยให้ตดั ชำระหนี้เงินกู้คนื จำกงวดสุดท้ำยย้อนขึ้นมำ
(Inverse Order)
 ชำระดอกเบีย้ ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน โดยเริม่ ชำระตัง้ แต่เดือนทีเ่ บิกรับเงินกู้
 จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
 จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขทีโ่ ฉนดดังนี้
- จำนองลำดับสำมโฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.อยุธยำ มูลจำนองไม่เกิน 1,902.3 ล้ำน
บำท กรรมสิทธิ ์ บจ. อิชติ นั กรุ๊ป (อยูร่ ะหว่ำงรอจดจำนอง)
 นำยตัน ภำสกรนที ค้ำประกันเต็มวงเงิน (ภำระค้ำประกันจะถูกยกเลิกเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (DSCR*): 1.25X
 ห้ำมจ่ำยปนั ผลกรณี DSCR ต่ ำกว่ำ 1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้
(สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้โดยไม่มเี งื่อนไขบังคับ ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั
นโยบำยกำรจ่ำยปนั ผล ภำวะเศรษฐกิจและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั )
 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E*): 2.5X (เงื่อนไขกำรกำหนดเงินกู้ยมื กรรมกำรเป็ น Subordinated
debt จะถูกยกเลิกไป ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียนและได้ชำระคืนเงินกู้แก่ผใู้ ห้กู้เป็ นจำนวน
เงินไม่น้อยกว่ำ 800 ล้ำนบำทแล้ว)
 นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวคงกำรถือหุน้ ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่ำ 30% ของทุนจดทะเบียน
 ผูก้ ตู้ กลงไม่เปลีย่ นแปลงโครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ใหญ่หรือโครงสร้ำงผูบ้ ริหำรอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยนำย
ตัน ภำสกรนทีและครอบครัวต้องคงกำรถือหุน้ ในสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำ 30% และนำยตันและนำงอิง
ภำสกรนทีจ ะต้อ งด ำรงต ำแหน่ ง ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบริห ำรของบริษ ัท ฯ ตลอด
ระยะเวลำกู้เงิน เว้นแต่ผู้กู้จะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทรำบล่วงหน้ ำและได้รบั ควำมยินยอมจำกผู้ให้กู้เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร (บริษทั ฯ ได้แจ้งและได้รบั ควำมยินยอมจำกผูใ้ ห้กู้เกี่ยวกับกำรยื่นคำขออนุ ญำต
เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อประชำชนทั ่วไปเป็ นครัง้ แรกแล้ว)

* ไม่มกี ำรระบุสตู รกำรคำนวณในสัญญำเงินกู้
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

5.5.8

กรมธรรม์ประกันภัย
I) อำคำร โรงงำนผลิตที่ จ. พระนครศรีอยุธยำ
บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำกับ บริษทั ศรีอยุธยำ เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหำชน) ครอบคลุมทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของ
โรงงำนผลิตที่ จ. พระนครศรีอยุธยำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

ทีต่ งั ้ โรงงำน
วันทีท่ ำสัญญำ
ประเภทกรมธรรม์
ระยะเวลำคุม้ ครอง
จำนวนเงินเอำ
ประกันภัย
ผูเ้ อำประกันภัย
สถำนทีเ่ อำประกันภัย
ทรัพย์สนิ ที่เอำ
ประกันภัย

ควำมคุม้ ครอง

เงื่อนไขอื่น

เฟสที่ 1
31 มกรำคม 2557
ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
31 มกรำคม 2557– 29 พฤษภำคม 2557
2,900 ล้ำนบำท

เฟสที่ 2
25 พฤษภำคม 2556
ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
25 พฤษภำคม 2556 – 25 พฤษภำคม 2557
1,100 ล้ำนบำท

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
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
คุม้ ครองควำมสูญเสียหรือเสียหำยของทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัยอันสืบเนื่องมำจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ ภัย
ระเบิด ภัยจำกอำกำศยำน ภัยเนื่ อ งจำกน้ ำ ภัยลมพำยุ ภัยจำกกำรเฉี่ ยวหรือ กำรชนของยวดยำน
พำหนะ ภัยจำกควัน ภัยไฟป่ำ ภัยระอุตำมธรรมชำติ (สำหรับสต๊อกสินค้ำ-มีและไม่มกี ำรลุกไหม้หรือ
กำรระเบิด) ภัยจำกลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขำไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ ำหรือสึนำมิ ภัยจำกกำร
นัดหยุด งำน กำรจลำจล หรือ กำรกระท ำอันมีเ จตนำร้ำย (ยกเว้นกำรกระท ำเพื่อ ผลทำงกำรเมือ ง
ศำสนำ หรือลัทธินิยม) รวมถึงอุบตั เิ หตุต่ำงๆ ที่มอิ ำจคำดถึงจำกปจั จัยภำยนอกหรือภัยอื่นๆ ที่มไิ ด้
ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ฉบับมำตรฐำน (GIA Form)
จากัดความรับผิ ด: คุม้ ครองควำมสูญเสียหรือเสียหำยจำกภัยน้ ำท่วม ภัยลมพำยุ ภัยแผ่นดินไหว
หรือภูเขำไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ ำหรือสึนำมิ และภัยจำกลูกเห็บในวงเงินรวมกันไม่เกิน 10,000 บำท
ต่อครัง้ และตลอดระยะเวลำเอำประกัน
ควำมรับผิดส่วนแรกของผูเ้ อำประกันภัยจำนวน 30,000 บำท สำหรับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย
ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละครัง้ และทุกครัง้
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II) อำคำรสำนักงำน
บริษทั ฯ ได้เข้ำ ท ำสัญ ญำกับ บริษทั แอลเอ็ม จี ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ครอบคลุ ม ทรัพ ย์สิน บำงส่วนของอำคำร
สำนักงำนใหญ่ทอ่ี ำคำร ชำญอิสสระทำวเวอร์ 2 ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
วันทีท่ ำสัญญำ
ประเภทกรมธรรม์
ระยะเวลำคุม้ ครอง
จำนวนเงินเอำ
ประกันภัย
ผูเ้ อำประกันภัย
สถำนทีเ่ อำประกันภัย
ทรัพย์สนิ ที่เอำ
ประกันภัย

ควำมคุม้ ครอง

เงื่อนไขอื่น

1 มกรำคม 2557
ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
1 มกรำคม 2557 – 1 มกรำคม 2558
10 ล้ำนบำท
บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
2922/301-303 ชัน้ 28 อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ ห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรำ เครื่องใช้ของใช้สำนักงำน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
รวมอุปกรณ์สว่ นควบภำยในบริเวณร้ำนทีม่ ไี ว้เพื่อประกอบกิจกำรร้ำนค้ำและทรัพย์สนิ อื่นๆ ที่เป็ นของ
ผูเ้ อำประกันภัย (ไม่รวมคอมพิวเตอร์โน๊ ตบุ๊ค, แล็ปท็อป, Ipod, Ipad, Tablet และอุปกรณ์ส่วนควบ
อื่นๆ)
คุม้ ครองควำมสูญเสียหรือเสียหำยของทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัยอันสืบเนื่องมำจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ ภัย
ลมพำยุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขำไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ ำหรือสึนำมิ ภัยลูกเห็บ ภัยเนื่องจำกน้ ำ ภัย
จำกกำรเฉี่ยวและหรือกำรชนของยวดยำนพำหนะ ภัยจำกอำกำศยำน ภัยจำกควัน ภัยระเบิด ภัยกำร
นัดหยุดงำน กำรจลำจล หรือ กำรกระทำอันมีเจตนำร้ำย รวมถึงอุบตั ิเหตุต่ำงๆ ที่มอิ ำจคำดถึงจำก
ปจั จัยภำยนอกหรือภัยอื่นๆ ที่มไิ ด้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สนิ
ฉบับมำตรฐำน (GIA Form)
จากัดความรับผิ ด: คุ้มครองควำมสูญเสียหรือเสียหำยจำกภัยน้ ำท่วมในวงเงินไม่เกิน 1,000,000
บำท ต่อครัง้ และตลอดระยะเวลำเอำประกัน
ควำมรับผิดส่วนแรกของผูเ้ อำประกันภัย
1) จำนวน 5,000 บำท ต่อครัง้ และทุกครัง้ สำหรับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิด จำกอุบตั เิ หตุ
จำกปจั จัยภำยนอกทุกชนิด ยกเว้นภัยทีร่ ะบุไว้ในควำมคุม้ ครองของกรมธรรม์น้ี
2) 10% หรือขัน้ ต่ำ 100,000 บำท/ครัง้ และทุกครัง้ สำหรับควำมเสียหำยจำกภัยน้ ำท่วม
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