บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

11. รายการระหว่างกัน
11.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
1
12
3

4

บุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยงขัดแย้ง
นำยตัน ภำสกรนที (นำยตัน)
นำงคุณอิง ภำสกรนที (นำงอิง)
บริษทั ไอ แอม กรีนที จำกัด (IGT AM)
2 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ ำยเครื่องดื่มให้บริษทั ฯและเป็ น
เจ้ำของได้รบั สิทธิ ์จำกนำยตัน ภำสกรนที ในกำรผลิตและ
จำหน่ ำยสินค้ำที่มรี ูปนำยตัน
รูปวำด สัญลักษณ์ และ
ผลงำนออกแบบของนำยตันเป็ นระยะเวลำ 5 ปี
บริษทั เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์ มำเนจเม้นท์ จำกัด
(JPRM)
3 ดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำร










5 บริษทั ภำสกรนที จำกัด (PAS)
4 ดำเนินธุรกิจโรงแรม





6 บริษทั กิน กับ ตัน จำกัด (KIN)
5 ดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรโรงแรม

7 บริษทั ตัน แอสเซ็ท จำกัด (TAN)

6 ดำเนินธุรกิจให้เช่ำและบริกำรพืน้ ทีแ่ ละให้บริกำรพืน้ ที่
สนำมฟุตบอล
8 บริษทั อีซลิ ่ี จำกัด (EZL)
7 ดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำร



9 บริษทั เวดดิง้ บิสซิเนส คอนซัลแท้นท์ จำกัด (WED)
8 ดำเนินธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในสตูดโิ อและให้ใช้
พืน้ ทีจ่ ดั งำนแต่งงำน
10 บริษทั ตัน อิง แอสเซ็ท จำกัด (TANENG)
ดำเนินธุรกิจอสังหำริมทรัพย์






ความสัมพันธ์
กรรมกำรบริษทั และผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ
กรรมกำรบริษทั และผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ
น.ส. ธัญธิตำ ภำสกรนที (เดิมชื่อ น.ส. กิตติมำ ภำสกรนที)
ซึ่งเป็ น คุณ อิง ภำสกรนทีพ่สี ำวนำยตัน เป็ นผู้ถือ หุ้นรำย
ใหญ่ 80.075%
 (ณ 219 มีนำคม 2556)
มีกรรมกำรร่วม ได้แก่ คุณนำยตันและนำงคุณอิง ภำสกร
นที
คุณนำยตันและนำงคุณอิง ภำสกรนทีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ รวม 86.0% (ณ 21 เมษำยน
255530 เมษำยน 2556)
มีกรรมกำรร่วม ได้แก่ นำยคุณตันและนำงคุณอิง ภำสกร
นที
นำยตันและนำงอิง ภำสกรนทีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ด้วย
สัดส่วนกำรถือหุน้ รวม 80.0% (ณ 30 เมษำยน 2556)
มีกรรมกำรร่วม ได้แก่ นำงคุณอิง ภำสกรนที
นำงอิง ภำสกรนทีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้
รวม 79.7% (ณ 29 เมษำยน 2556)
นำยคุณตันและ ภำสกรนที บุตรสำวคุณตัน และนำงคุณอิง
ภำสกรนที และ น.ส. วริษำ ภำสกรนที ซึง่ เป็ นบุตรสำว
นำยตัน เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ถือหุน้ รวมกัน 901.1% (ณ 30
เมษำยน 25525563)
คุณนำยตันและนำงคุณอิง ภำสกรนที และ
นำยจำรุวร สุขพันธุถ์ ำวรซึง่ เป็ นพีห่ รือน้องชำยนำงคุณอิง
ถือหุน้ รวมกัน 54.0% (ณ 19 เมษำยน 255530 เมษำยน
2556)
มีกรรมกำรร่วม ได้แก่ นำงคุณอิง ภำสกรนที
นำยตันและนำงอิง ภำสกรนทีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ด้วย
สัดส่วนกำรถือหุน้ รวม 80.7% (ณ 30 เมษำยน 2556)
มีกรรมกำรร่วม ได้แก่ นำยตันและนำงอิง ภำสกรนที
นำยตันและนำงอิง ภำสกรนทีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ด้วย
สัดส่วนกำรถือหุน้ รวม 91.1% (ณ 30 เมษำยน 2556)
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แก้ไขและ
เปิ ดเผย
ข้อมูล
เพิม่ เติม

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ปรับปรุงให้เป็ นข้อมูลล่ำสุด ณ -31 ธ.ค. 2556

11.2 รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และบริษทั ย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2555 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 บริษทั ฯ มีกำรเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง โดยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
บุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งเกี่ยว
โยงกัน
1

บริษทั ไอ แอม
กรีนที จำกัด
(IGT AM)

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
รำยได้ค่ำขำยสินค้ำ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

ม.ค.-มี.ค.56
ปี 2556
584.78 218.911,034
5.74
.43
74.22206.92

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2555







รำยกำรขำยสินค้ำประเภทเครื่องดื่มของบริษัทฯ ให้แก่ IGT AM ซึ่งเป็ นผู้จดั จำหน่ ำยในช่องทำง
กำรค้ำทัง้ หมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทำง ModernTraditional Trade ตำมสัญญำลงวันที่ 20 มิ.ย.
2554 ซึง่ เริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ค. 2554 – 30 มิ.ย. 2557
กำหนดรำคำขำยโดย IGT AM ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ จำกบริษทั ฯ ตำมรำคำขำยของบริษทั ฯ ซึ่ง
มีผลอยู่ ณ วันที่ IGT AM ขำยผลิตภัณฑ์นนั ้ ให้แก่ลูกค้ำ และบริษทั ฯ ออกใบแจ้งหนี้ โดยรำคำขำย
ใกล้เคียงกับผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยอื่นของบริษทั ฯ ในช่องทำงจัดจำหน่ำยเดียวกัน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำม แนว
ทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติเห็นว่ำกลุ่มเป้ำหมำยของ IGT ไม่ทบั ซ้อนกับกลุ่มเป้ำหมำยของผูจ้ ดั
จำหน่ำยรำยอื่นซึง่ บริษทั ฯ ใช้บริกำรอยู่ อันจะเป็นประโยชน์ให้สนิ ค้ำของบริษทั ฯ สำมำรถเข้ำไปสู่ฐำน
ลูกค้ำทีม่ ำกขึน้ นอกจำกนี้ในส่วนของโครงสร้ำงรำคำ ทำงบริษทั ฯ มีนโยบำยกำหนดโครงสร้ำงรำคำที่
ยุตธิ รรมและสำมำรถแข่งขันได้ โดยหำกเทียบกับคู่ค้ำรำยอื่น บริษัทฯ มีกำรกำหนดโครงสร้ำงรำคำ
ขำยให้ IGT สูงกว่ำคู่ค้ำรำยอื่น จึงเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำมแนว
ทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งเกี่ยว
โยงกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำย - โปรโมชัน่
สินค้ำแถมรำยเดือน
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

ปี 2555

ม.ค.-มี.ค.56
ปี 2556
13.86

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ


-



1

รำยกำรดังกล่ำวคือกำรชำระเงินคืนค่ำสินค้ำแถมที่ผู้จดั จำหน่ ำยแถมให้ลูกค้ำ ซึ่งเป็ นกำรแถมตำม
โปรโมชันประจ
่
ำเดือน ม.ค.-ต.ค. 2556 จำนวน 13.86 ล้ำนบำท ซึ่งกำรส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำว
เป็นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยสินค้ำ ในแต่ละเดือนและได้รบั กำรอนุ มตั โิ ดยรอง
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร โดยกำรจ่ำยเงินคืนค่ำสินค้ำแถมเป็นกำรคืนในรำคำเดียวกันกับรำคำขำยสินค้ำ
ให้ IGT ทัง้ นี้ในอดีต บริษทั ฯ ใช้วธิ กี ำรคืนสินค้ำแถมเป็นสินค้ำให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยในรอบบิลถัดไป ซึ่ง
บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นมำใช้วธิ กี ำรเดียวกันกับผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยอื่นในช่องทำงเดียวกัน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรโปรโมชันสิ
่ นค้ำแถมรำยเดือน เป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และเป็ น แนวทำงกำรดำเนิน ธุร กิจปกติ ทัง้ นี้ โปรโมชันสิ
่ น ค้ำแถมประจำเดือนได้ร บั กำร
ทบทวนโดยผูบ้ ริหำรและได้รบั กำรอนุ มตั โิ ดยรองกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร รวมถึง เป็ นกำรคืนในรำคำ
เดียวกันกับรำคำขำยสินค้ำให้ IGT ซึ่งบริษทั ฯ ก็ได้ปฏิบตั ิวธิ เี ดียวกันกับผูจ้ ดั จำหน่ ำย รำยอื่นใน
ช่องทำงเดียวกัน
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งเกี่ยว
โยงกัน
IGT (ต่อ)
IGT (ต่อ)
1

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำย - ตูแ้ ช่
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

ปี 2555

ม.ค.-มี.ค.56
ปี 2556
0.09
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เป็ นรำยกำรสนับสนุ นตู้แช่สนิ ค้ำให้กบั ผู้ประกอบกำร 5 รำย ได้แก่ ศูนย์อำหำร 2 รำย รำยละ 1 ตู้
โรงเรียน 1 รำย จำนวน 1 ตู้ ร้ำนอำหำร 1 รำย จำนวน 2 ตู้ และให้กบั บริษทั ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 1 รำย
0.09
จำนวน 1 ตู้ เพื่อนำไปแสดงในรำยกำรโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมกำรขำย ทำงบริษทั ฯ มีนโยบำยสนับสนุ นตู้
แช่เครื่องดื่มของบริษัทฯ โดยผูป้ ระกอบกำรที่ต้องกำรตู้แช่เพื่อแช่ เครื่องดื่มของบริษัทฯ จะทำเรื่องขอ
สนับสนุ นผ่ำนทำง IGT และ IGT จะแจ้งผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดเครื่องดื่มของบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิ โดยบริษทั ฯ เป็นผูพ้ จิ ำรณำและกำหนด รุ่น ขนำดของตูแ้ ช่ซง่ึ IGT จะเป็นผูจ้ ดั ซื้อและส่งมอบตู้แช่
ให้แก่ผปู้ ระกอบกำร และบริษทั ฯ จะสนับสนุนเป็นเงินผ่ำน IGT เท่ำนัน้ รำคำตูแ้ ช่ท่ี IGT มำเรียกเก็บจำก
บริษทั ฯ นัน้ คิดตำมรำคำทุนที่ IGT ซื้อมำจำกผูจ้ ำหน่ ำยตู้แช่ โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมนโยบำย
กำรสนับสนุ นตู้แช่ข องบริษัทฯ ที่ให้และได้แจ้ง กับผู้จดั จำหน่ ำยทุกรำย โดยได้ร ะบุถึงคุ ณสมบัติข อง
ผูป้ ระกอบกำรทีข่ อรับกำรสนับสนุนตูแ้ ช่และสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบกำรต้องปฏิบตั ิดงั นี้
คุณสมบัติ 1) ต้องอยู่ในย่ำนชุมชนและมีกำรขอสนับสนุนจำกร้ำนนัน้ ๆ 2) มียอดขำยย้อนหลัง 6
เดือนเฉลีย่ ไม่น้อยกว่ำเดือนละ 30 ลัง 3) พิจำรณำตำมทีบ่ ริษัทเห็นสมควรโดยมีเหตุผลทีส่ มเหตุสมผล
เช่น เป็ นบริเวณทีม่ คี นมำใช้บริกำรหรือผ่ำนไปมำเป็ นจำนวนมำกหรือเป็ นช่องทำงกำรขำยทีส่ ำคัญเช่น
ศูนย์อำหำร โรงเรียน ร้ำนอำหำร
สิ่ งที่ ผป้ ู ระกอบการต้องปฏิ บตั ิ 1) ต้องติดสติกเกอร์เครือ่ งหมำยกำรค้ำทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูก้ ำหนด
2) ตูแ้ ช่จะต้องแช่ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ อิชติ นั ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของพื้นที่ โดยพนักงำนขำยของ IGT
จะเป็นผูแ้ จ้งให้ผปู้ ระกอบกำรทรำบถึงสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ มือ่ ส่งมอบตูแ้ ช่
ค่าซ่อมตู้แช่ ค่ำซ่อมแซมทีเ่ กิดขึน้ ภำยใน 3 ปี หลังจำกร้ำนค้ำได้รบั ตู้แช่ ทำงบริษทั ฯ จะช่วย
รับผิดชอบให้ไม่เกินร้อยละ 50 โดยสนับสนุนคืนให้ผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย
 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรส่งเสริมกำรขำยอีกช่องทำงหนึ่งซึง่ จะช่วยประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และ
แบรนด์ของบริษทั ฯ ให้เป็นทีจดจำและนึกถึง กำรให้กำรสนับสนุนทุกรำยเป็นไปตำมนโยบำยของบริษทั ฯ
และได้รบั กำรพิจำรณำคุณสมบัตอิ ย่ำงถี่ถ้วนจำกผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดเครื่องดื่ม ต้นทุนตู้แช่เมื่อ
เทียบกับผลกำรขำยสินค้ำของผูป้ ระกอบกำรทีไ่ ด้รบั กำรสนับสนุ น บริษทั ฯ จะสำมำรถคืนทุนค่ำตู้แช่ ได้
ภำยใน 1 ปี รวมถึงผลทีจ่ ะได้รบั จำกกำรประชำสัมพันธ์แบรนด์ของบริษทั ฯ
สำหรับกำรให้ตแู้ ช่แก่บริษทั ผลิตรำยกำรโทรทัศน์เป็นประโยชน์โดยบริษทั ฯได้ประชำสัมพันธ์แบ
รนด์ของบริษทั ฯทำงโทรทัศน์ สำหรับรำคำตูแ้ ช่คดิ ตำมรำคำต้นทุนที่ IGT ซื้อมำและสำมำรถเปรียบเทียบ
ได้กบั ผูจ้ ำหน่ ำยรำยอื่น ๆ จึงเห็นว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ สำหรับกำรให้ตู้แช่แก่บริษัท
ส่วนที่ 2ผลิหน้
ำ 72
ต รำยกำรโทรทั
ศ น์ เป็ น ประโยชน์ โ ดยบริษัทฯได้ประชำสัม พัน ธ์แบรนด์ข องบริษัทฯทำงโทรทัศ น์
สำหรับรำคำตูแ้ ช่คดิ ตำมรำคำต้นทุนที่ IGT ซื้อมำและสำมำรถเปรียบเทียบได้กบั ผูจ้ ำหน่ ำยรำยอื่นๆ จึง
เห็นว่ำสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์


บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งเกี่ยว
โยงกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ค่ำใช้จ่ำยซื้อสินค้ำสำหรับ
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย –
ของทีร่ ะลึก
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

ปี 2555

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ม.ค.-มี.ค.56
ปี 2556
-



0.451.55
-



0.03-

เป็นรำยกำรบริษทั ฯ ได้สงซื
ั ่ ้อของทีร่ ะลึกสังท
่ ำพิเศษจำก IGT AM เพื่อนำมำใช้ในกำรส่งเสริมกำรขำย
ของ บริษทั ฯ ( ตุ๊กตำรูปนำยตันและสินค้ำทีร่ ะลึกเช่นกระเป๋ำ กระปุกออมสิน แก้วน้ ำ ทีแ่ สดงและขำย
บริเวณตันแลนด์ นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยำ)
รำยกำรดังกล่ ำวเป็ น ไปตำมสัญญำอนุ ญำตให้ใช้ส ิท ธิในกำรผลิ
ตและจำหน่ ำยสินค้ำที่มรี ูปนำยตัน
์
รูปวำด สัญลักษณ์ และผลงำนออกแบบของนำยตัน ระหว่ำงนำยตัน กับ IGT ลงวันที่ 1 ก.ค. 2554
โดยนำยตัน อนุญำตให้นำรูปนำยตัน รูปวำด สัญลักษณ์ และผลงำนออกแบบของนำยตัน ไปผลิตเป็ น
ั้
รูปปนและสิ
นค้ำทีม่ รี ปู รูปวำด สัญลักษณ์และผลงำนออกแบบดังกล่ำว ตีพมิ พ์ ติด หรือประทับอยู่เพื่อ
จ ำหน่ ำ ยให้แ ก่ บ ริษัท ที่น ำยตัน เป็ น กรรมกำร หรือ เป็ น ผู้ถือ หุ้น อยู่เ ท่ ำ นัน้ โดยนำยตัน ไม่ ค ิด
ค่ำตอบแทนและค่ำธรรมเนียมใดๆ นอกจำกนี้ นำยตัน สงวนสิทธิ ์ในกำรกำหนดรำคำสินค้ำที่ IGT จัด
จำหน่ ำย โดย IGT สำมำรถบวกกำไรเพิม่ จำกต้นทุนสินค้ำได้ไม่เกินอัตรำร้อยละ 10 เพื่อเป็ นค่ำ
ดำเนินกำร





มีการกาหนดราคาไม่ต่างจากราคาที่เสนอโดยคู่คา้ รายอื่น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรซื้อสินค้ำของทีร่ ะลึกทีม่ รี ูปนำยตันและผลงำนออกแบบของนำยตัน จำก IGT มำขำยบริเวณศูนย์
เรียนรู้ตนั แลนด์เนื่องจำกในระยะแรกบริษทั ฯ ต้องกำรทีจ่ ะสร้ำงแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็ นที่รู้จกั
อย่ำงรวดเร็วจึงได้ใช้นำยตันเป็นพรีเซ็นเตอร์ รวมถึงขำยสินค้ำทีม่ รี ปู นำยตันและผลงำนออกแบบของ
นำยตันดังกล่ ำวมำขำยและดึงดูดผู้ท่มี ำเยี่ยมชม ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไม่ได้มนี โยบำยที่จะให้แบรนด์ของ
บริษทั ฯยึดติดกับตัวนำยตันแต่เพียงผูเ้ ดียว บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะใช้พรีเซ็นเตอร์บุคคลอื่นๆทีเ่ หมำะสม
เพือ่ โฆษณำและร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในอนำคตต่อไป นอกจำกนี้ สินค้ำดังกล่ำว บริษทั ฯ ซื้อ
มำและจ ำหน่ ำ ยต่ อ ในรำคำที่สู ง กว่ ำ รำคำทุ น ซึ่ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริษัท ฯ รวมถึง เงื่อ นไขกำร
ดำเนินกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล เป็ นไปตำม
สัญญำอนุ ญำตให้ใช้สทิ ธิ ์ จึงเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล มีรำคำที่เป็ นธรรมและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และเป็นไปตำม แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งเกี่ยว
โยงกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ค่ำขนส่ง
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

ปี 2555

ม.ค.-มี.ค.56
ปี 2556
0.57
0.02

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ




สืบเนื่องจำกโปรโมชันรวยเปรี
่
้ยง 2 ในเดือ นเม.ย.-พ.ค. 2556 และโปรโมชันอิ
่ ชติ นั ทัวร์ย กแก๊ง
ฮอกไกโด ช่วงเดือนส.ค.-พ.ย. 2556 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รบั ควำมนิยมเป็ นอย่ำงมำกและ
บริษทั ฯ จัดส่งสินค้ำไปให้ทศ่ี นู ย์กระจำยสินค้ำของ IGT ไม่ทนั ทำงคู่คำ้ ของ IGT จึงขอนำรถขนส่งเข้ำ
มำรับทีห่ น้ำโรงงำนของบริษทั ฯ เองโดยตรง โดยทำงบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำขนส่ งทีท่ ำงคู่คำ้ ของ
IGT เบิกมำ จำนวน 53 เทีย่ ว โดยเป็นกำรเบิกค่ำจ้ำงขนส่งตำมทีเ่ กิดจริง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น ว่ำ รำยกำรดังกล่ ำวเกิดขึ้น จำกเหตุ สุ ดวิส ยั เนื่อ งจำกสิน ค้ำของ
บริษทั ฯ ได้รบั ควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก ทำให้บริษทั ฯ จัดส่งสินค้ำไม่ทนั คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น
ว่ำกำรที่ท ำงคู่ค้ำของ IGT ขอน ำรถขนส่ งมำรับที่ห น้ ำ โรงงำนของบริษัทฯ เองโดยตรงมีค วำม
สมเหตุสมผล ทำให้ไม่เกิดภำวะของขำดตลำดอันจะกระทบต่อ ชื่อเสียงของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ รำคำ
ค่ำจ้ำงขนส่งตำมที่เกิดขึ้นจริงดังกล่ำวเป็ นรำคำตลำดซึ่งสำมำรถเทียบเคียงได้กบั ผูใ้ ห้บริกำรขนส่ง
ทัวไป
่ จึงเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งเกี่ยว
โยงกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ค่ำอะไหล่รถยนต์
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

ปี 2555

ม.ค.-มี.ค.56
ปี 2556
0.14
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ


(รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้
อีกในอนาคต)





รำยกำรดังกล่ำวมีรำยกำรซ่อมหลัก 1 รำยกำร จำนวนเงิน 68,224 บำท ในเดือน พ.ค. 2556 ซึ่งเป็ น
กำรเปลีย่ นเครือ่ งยนต์ของรถขนส่งสินค้ำซึง่ ขับส่งสินค้ำไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยต่ำงจังหวัดและ
เสีย ระหว่ำงทำง ทัง้ นี้ศูน ย์ซ่อ มได้ประเมินค่ ำซ่อ มศูน ย์มำเป็ นรำคำที่สูง ประมำณ 150,000 บำท
อย่ำงไรก็ตำม พนักงำนช่ำงซ่อมบำรุงของ IGT ซึง่ มีประสบกำรณ์และควำมชำนำญ ได้แนะนำให้ไปซื้อ
เครือ่ งอะไหล่ เซียงกงจำกบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันที่ IGT ใช้บริกำรอยู่และได้รบั ส่วนลด เนื่องจำก
รถคันทีเ่ สียดังกล่ำวเป็ นรถมือสอง มีอำยุ 8 ปี ซึ่งหมดระยะประกันซ่อมศูนย์ แล้ว ทัง้ นี้ ช่ำงของ IGT
ช่วยดำเนินกำรซ่อมให้และเป็ นธุระจัดซื้อโดยใช้เครดิตของ IGT ซึ่งในภำยหลัง IGT ได้เรียกเก็บค่ำ
อะไหล่บวกค่ำซ่อมประมำณร้อยละ 4 ซึง่ ถูกกว่ำกำรนำไปซ่อมทีอ่ ่ซู ่อมทัวไปมำก
่
สำหรับรำยกำรอื่นๆ อีก 5 รำยกำรเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดในไตรมำส 2 จำนวน 2 รำยกำร และไตรมำส 3
จำนวน 3 รำยกำร ตำมลำดับ ได้แก่ 1) กำรเปลีย่ นยำงล้อรถ 1 คัน (4 เส้น) จำนวนเงิน 11,657 บำท
ซึง่ พบว่ำยำงล้อรถหมดสภำพกระทันหัน และขณะนัน้ รถได้ไปส่งของที่ IGT จึงได้นำรถไปเปลีย่ นยำง
ด่วนที่อู่บริเวณใกล้เคียง (บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน) โดยใช้เครดิตของ IGT ไปก่อน 2) กำรเปลี่ยน
อะไหล่ยำงรองแท่นเครื่อง จำนวนเงิน 10,006 บำท โดยยำงรองแท่นเครื่องฉีกขำดและเปื่อยยุ่ย อำจ
เกิดอันตรำยได้ 3) กำรเปลีย่ นชุดเบรคเนื่องจำกเบรคไม่อยู่ เกรงว่ำจะเกิดอันตรำย จำนวนเงิน 9,744
บำท
4) กำรเปลีย่ นอะไหล่คอมเพรสเซอร์แอร์มอื สองเพื่อทดแทนตัวเก่ำทีไ่ หม้และน้ ำยำแอร์
รัว่ จำนวนเงิน 26,407 บำท 5) กำรเปลีย่ นอะไหล่ตู้แอร์เนื่องจำกตู้แอร์รวั ่ จำนวนเงิน 11,340 บำท
ทัง้ 5 รำยกำร ได้ขอซื้ออะไหล่จำกอู่ซ่อมรถที่ IGT ติดต่อเป็นประจำ (บริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน) และใช้
เครดิตของ IGT ไปก่อนเพือ่ ได้รบั ส่วนลดพิเศษ โดยช่ำงของ IGT เป็ นผูช้ ่วยซื้ออุปกรณ์และช่วยซ่อม
ให้
รำยกำรทัง้ หมดดังกล่ำวทำง IGT เป็นผูอ้ อกเงินไปก่อนและมำเบิกบริษทั ฯ ในภำยหลัง ในรำคำตำมที่
เกิดจริง โดยบวกค่ำบริกำรไม่เกินร้อยละ 5 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยกำรนำรถไปซ่อมที่ IGT กำร
ซ่อมดังกล่ำวเป็ นเหตุสุดวิสยั ไม่มรี ำยกำรดังกล่ำวในไตรมำส 4 และจะไม่มรี ำยกำรนี้เกิดขึน้ อีกใน
อนำคต
นับจำกนี้ไป จะทำกำรกับ IGT

ส่วนที่ 2 หน้ำ 75

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งเกี่ยว
โยงกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ม.ค.-มี.ค.56
ปี 2556


2

บริษทั เจแปนนีส ค่ำอำหำรและเครือ่ งดืม่
ไพร์ม เรสเตอร์ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด
รองส์ มำเนจเม้นท์
จำกัด (JPRM)

2.238
0.14



0
.
8
8
3
4
0.0006







ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำโดยปกติบริษทั ฯ มีอู่ซ่อมรถทีใ่ ห้บริกำรตรวจสภำพและซ่อมรถ
ของบริษทั ฯ เป็นประจำอยู่แล้ว รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสุดวิสยั อย่ำงไรก็ตำม ช่ำงซ่อมบำรุงของ
IGT มีควำมชำนำญซึง่ ช่วยบริษทั ฯ ซ่อมรถให้ และได้รบั ส่วนลดจำกอู่ซ่อมรถที่ IGT ใช้บริกำรอันเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั ฯ จึงเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
กำชับแก่ผบู้ ริหำรว่ำในอนำคตหำกเกิดเหตุกำรณ์รถเสียต้องซ่อม ให้บริษทั ฯ นำรถไปซ่อมเอง โดยใน
เบือ้ งต้นอำจให้ IGT ช่วยต่อรองเจรจำเพื่อให้ได้ส่วนลดเหมือนที่ IGT ได้รบั เนื่องจำก IGT มีจำนวน
รถทีเ่ ยอะและมีอำนำจกำรต่อรองทีด่ กี บั ศูนย์ซ่อม และนับจำกนี้ไป บริษทั ฯ จะทำกำรซ่อมรถภำยใต้
ชือ่ บริษทั ฯ และจ่ำยเงินจำกบริษทั ฯ เอง ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวกับ IGT จะไม่เกิดขึน้ อีกในอนำคต
รำยกำรในปี 2555 เป็ นรำยกำรซื้อเครื่องปรุง เช่น น้ ำตำล เกลือ ซอส และอุปกรณ์ส้นิ เปลืองทีใ่ ช้ใน
ครัว เช่น ถุงขยะ จำก JPRM เนื่องจำกร้ำนอำหำรในเครือของ JPRM มีหอ้ งเก็บของและตัง้ อยู่ใกล้
สำขำร้ำนอำหำรของบริษทั ฯ และเป็นรำยกำรค่ำรับรองโดยบริษทั ฯ ซื้ออำหำรจำก JPRM เพื่อรับรอง
ลูกค้ำ
รำยกำรซื้อวัตถุดบิ และอุปกรณ์มตี น้ ทุนไม่ต่ำงจำกรำคำทีเ่ สนอโดยคู่คำ้ รำยอื่น
รำคำอำหำรสำหรับกำรรับรองคิดรำคำปกติเหมือนลูกค้ำ JPRM ทัวไป
่
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรซื้อวัตถุดบิ และอุปกรณ์ ดงั กล่ำวจะไม่
เกิดขึน้ อีกในอนำคต
สำหรับรำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ใน ปี 2556 เป็ นรำยกำรค่ำรับรอง โดยบริษทั ฯ ซื้ออำหำรจำก JPRM เพื่อ
รับรองลูกค้ำ โดยรำคำอำหำรสำหรับกำรรับรองคิดรำคำปกติเหมือนลูกค้ำ JPRM ทัวไป
่




ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำม แนว
ทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติเห็นว่ำกำรรับรองลูกค้ำเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของบริษทั ฯ อีกทัง้ รำคำ
อำหำรสำหรับกำรรับรองคิดรำคำปกติเหมือนทีค่ ดิ กับลูกค้ำ JPRM ทัวไป
่ จึงมีควำมเห็นว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ

ส่วนที่ 2 หน้ำ 76

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งเกี่ยว
โยงกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
รำยได้กำรขำยวัตถุดบิ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

ม.ค.-มี.ค.56
ปี 2556
0.33
0.33
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2555

(รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้
อีกในอนาคต)







2

JPRM (ต่อ)

รำยได้ค่ำธรรมเนียมบริหำร
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

2.28
0.46

-





(รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้
อีกในอนาคต)




บริษทั ฯ ได้ขำยเนื้อวัวบำงส่วนให้แก่รำ้ นอำหำรในเครือของ JPRM ได้แก่ รำเมน แชมเปี้ยน และ ตัน
ตัน อิซำกำยะ บุฟเฟต์ ทัง้ นี้ เนื่องจำกร้ำนโตกิยะซึ่งเป็ นร้ำนอำหำรของบริษัทฯ ได้ซ้อื เนื้อวัวเพื่อ
นำมำให้บริกำรในร้ำนอำหำร แต่เพือ่ เป็นกำรบริหำรสินค้ำคงเหลือทีเ่ กินควำมต้องกำร บริษทั ฯ จึงขำย
วัตถุดบิ บำงดังกล่ำวให้ JPRM เป็นครัง้ ครำว
รำคำขำยคิดโดยรำคำทุนบวกกำไร 5%
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนำคต
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำม แนว
ทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
ในปี 2555 ผูบ้ ริหำรในส่วนธุรกิจร้ำนอำหำรของบริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจ
ร้ำนอำหำรให้แก่ผบู้ ริหำรธุรกิจร้ำนอำหำรในเครือของ JPRM
คิดค่ำธรรมเนียมโดยเรียกเก็บตำมเงินเดือนผูบ้ ริหำรทีใ่ ห้คำปรึกษำเป็นรำยเดือน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนำคต
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำม แนว
ทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งเกี่ยว
โยงกัน
3

บริษทั ภำสกรนที
จำกัด (PAS)

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ค่ำใช้จ่ำยซื้อห้องพัก
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

ปี 2555

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ม.ค.-มี.ค.56
ปี 2556

0.42
- 0.2373






รำยได้กำรขำยช็อคโกแลต
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0.05
0.01

-





(รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น
อีกในอนาคต)
4

บริษทั กิน กับ ตัน เงินกูย้ มื ณ ต้นงวด
จำกัด (KIN)
เพิม่ ขึน้ ระหว่ำงงวด
(ลดลง)ระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด



30.00
30.00

30.00
(30.00)
-






ดอกเบีย้ จ่ำย
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0.00
0.00

-0.14
-

รำยกำรซื้อห้องพักจำก PAS ซึ่งดำเนินธุรกิจทีพ่ กั ตำกอำกำศ วิลล่ำ มำร็อก รีสอร์ท อ.ปรำณบุร ี
จ.ประจวบคีร ีขนั ธ์ เพื่อ น ำมำใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ เช่น กำรส่ งเสริมกำรขำยของบริษัทฯเลี้ย ง
ขอบคุณสือ่ มวลชน
ซื้อห้องพักในรำคำส่วนลดพิเศษประมำณ 50%
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ โดยบริษัทฯ ได้รบั
ส่วนลดค่ำห้องพัก 50% เพื่อนำมำใช้ในกิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือได้ว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และมีควำมสมเหตุสมผล รวมถึงเป็ นไปตำมแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจ
โดยปกติและเป็นไปตำม แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
รำยกำรขำยอำหำรประเภทช็อคโกแลต (จำกร้ำน Melt Me) ให้ PAS
มีรำคำขำยเทียบเคียงได้กบั กำรขำยให้ลกู ค้ำทัวไป
่
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนำคต
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำม แนว
ทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
เมือ่ 28 ธ.ค. 2555 บริษทั ฯ กูย้ มื เงินจำก KIN ในรูปของตั ๋วสัญญำใช้เงิน โดยไม่มหี ลักประกัน และมี
กำหนดชำระคืนเมือ่ ทวงถำม โดยบริษทั ฯ ได้ชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดในเดือน ก.พ. ไตรมำส 1 ของปี
2556
คิดอัตรำดอกเบีย้ 4% ต่อปี
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ โดยเงินกูย้ มื ดังกล่ำว
ได้นำมำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ช่วยเสริมสภำพคล่องให้บริษทั ฯ นอกจำกนี้
อัตรำดอกเบี้ย
4% ต่อปี เป็ นอัตรำดอกเบี้ยที่ต่ ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ย ของสถำบันกำรเงินที่บริษัทฯ ได้รบั จึงเห็นว่ำ มี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ

ส่วนที่ 2 หน้ำ 78

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งเกี่ยว
โยงกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
รำยได้จำกกำรขำยทรัพย์สนิ
และวัตถุดบิ /สินค้ำคงเหลือ
(ขำยธุรกิจอำหำร)
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

ปี 2555

ม.ค.-มี.ค.56
ปี 2556
94.93

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ


-







ค่ำอำหำรและเครือ่ งดืม่
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

-

0.9640
0.0537





เนื่องจำกรำยได้และกำไรจำกกำรดำเนินธุรกิจอำหำรคิดเป็ นสัดส่วนน้อยเมือ่ เทียบกับธุรกิจเครื่องดื่ม
ซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก ทำงบริษัทฯ จึงได้จำหน่ ำยส่วนธุรกิจอำหำรให้แก่ บริษัท กินกับตัน จำกัด (KIN)
โดยจำหน่ ำยเฉพำะทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจของส่วนธุรกิจอำหำรในรำคำรวม 94.79 ล้ำน
บำท และได้ด ำเนิ น กำรส่ ง มอบทรัพ ย์ส ิน ดัง กล่ ำ วในวัน ที่ 1 มกรำคม 2556 ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไม่ไ ด้
จำหน่ำยทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ส่วนทีเ่ หลือของส่วนธุรกิจอำหำรเนื่องจำกเป็นรำยกำรทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั
ฯ ตำมกฎหมำย ซึง่ กำรโอนสิทธิดงั กล่ำวจะต้องใช้เวลำในกำรขอคำยินยอมจำกคู่คำ้ ทุกรำย อย่ำงไรก็
ตำม บริษทั ฯ ได้รบั ชำระตำมทรัพย์สนิ และได้ชำระคืนหนี้ สนิ ส่วนที่มไิ ด้จำหน่ ำยไปเรียบร้อยแล้วใน
ไตรมำส 1/2556
รำยกำรขำยทรัพย์สนิ ธุรกิจร้ำนอำหำรของบริษทั ฯ ทีจ่ ำหน่ ำยให้แก่ KIN โดยทรัพย์สนิ ดังกล่ำวได้แก่
อุปกรณ์ และส่วนตกแต่งทีส่ ำขำร้ำนอำหำร (Melt Me, โทคิยะ) และทีค่ รัวกลำง รวมถึงวัตถุดบิ และ
สินค้ำคงเหลือ ตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สนิ ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2555 ระหว่ำง บริษทั ฯ และ KIN
เป็นจำนวนรวมทัง้ สิน้ 94.79 ล้ำนบำท (ยังไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย)
นอกเหนือจำกในสัญญำข้ำงต้น บริษทั ฯ ได้ขำยชุดพนักงำนให้กบั KIN อีกเป็ นจำนวน 0.14 ล้ำนบำท
มูลค่ำรำยกำรทัง้ หมดจึงเท่ำกับ 94.93 ล้ำนบำท โดยบริษทั ฯ มีกำไรจำกกำรขำยทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
ดังกล่ำวจำนวน 66,699.50 บำท
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เนื่องจำกบริษทั ฯ มุง่ ทีจ่ ะดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มเป็ นหลัก รวมถึง รำยได้และกำไรจำกกำรดำเนินธุรกิจ
อำหำรคิดเป็ นสัดส่วนน้อยเมือ่ เทียบกับธุรกิจเครื่องดื่มซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก ทำงบริษัทฯ จึงได้จำหน่ ำย
ส่ ว นธุ ร กิจ อำหำรให้แก่ KIN คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมีค วำม
สมเหตุสมผลและเป็นไปตำม แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
รำยกำรซื้ออำหำรจำกร้ำนอำหำรของ KIN เพือ่ รับรองลูกค้ำ
รำยกำรค่ำอำหำรคิดรำคำปกติเหมือนลูกค้ำร้ำน KIN ทัวไป
่
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็นว่ำ กำรรับรองลูกค้ำเป็ นไปเพื่อ ประโยชน์ ข องบริษั ทฯ อีกทัง้
รำยกำรดังกล่ำวคิดค่ำอำหำรรำคำปกติเหมือนลูกค้ำร้ำน KIN ทัวไป
่ จึงถือได้ว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งเกี่ยว
โยงกัน
5

บริษทั ตัน แอสเซ็ท จำกัด (TAN)

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
ค่ำใช้จ่ำยซื้อหนังสือ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

ม.ค.-มี.ค.56
ปี 2556
0.36
-0.20
0.20-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2555






6

บริษทั อีซลิ ่ี จำกัด
(EZL)

รำยได้กำรขำยสินค้ำ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0.17
0.06

--

(รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้
อีกในอนาคต)






รำยกำรซื้อหนังสือ “วิถไี ม่ตนั ” และ “คำตัน” จำก TAN เพื่อนำมำแจกเป็ นของขวัญ และขำยในสำขำ
ร้ำน Melt Me ของบริษทั ฯ
กำหนดรำคำขำยโดยคิดรำคำส่ง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็ น ว่ ำ กำรซื้อ หนั ง สือ เพื่อ น ำมำแจกเป็ น ของขวัญ เป็ น กำร
ประชำสัมพัน ธ์ให้กบั บริษัทฯ ทำงอ้อ มและรำยกำรดังกล่ำวเป็ น ประโยชน์ ต่อ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ
สำมำรถซื้อหนังสือได้ในรำคำขำยส่ง จึงถือได้ว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
รำยกำรในปี 2555 ได้แก่รำยกำรขำยสินค้ำประเภทวัสดุส้นิ เปลืองเช่น ถุงขยะ ถุงมือ กระดำษเครื่อง
คิดเลข ให้ EZILI เพื่อประโยชน์ในกำรจัดซื้อ โดยเป็ นกำรรวมกลุ่มเพื่อซื้อสินค้ำจะช่วยเพิม่ อำนำจ
ต่อรองในกำรบริหำรต้นทุน ซึง่
รำคำขำยกำหนดโดยรำคำต้นทุนบวกกำไร 5%
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนำคต



ค่ำรับรอง
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

-

0.02
-



ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำม แนว
ทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ



รำยกำรค่ำรับรองโดยบริษทั ฯ ซื้ออำหำรจำก EZL เพือ่ รับรองลูกค้ำจำนวน 15,120 บำทและค่ำอำหำร
คิดรำคำปกติเหมือนลูกค้ำร้ำน EZL ทัวไป
่
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวคิดค่ำอำหำรรำคำปกติเหมือนลูกค้ำร้ำน
EZL ทัวไป
่ จึงถือได้ว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำมแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจ
โดยปกติ
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้งเกี่ยว
โยงกัน
7

7

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

บริษทั เวดดิง้
บิสซิเนส
คอนซัลแท้นท์
จำกัด
(WED)

รำยได้ค่ำอำหำรทีจ่ ดั
โปรโมชันร่
่ วมกัน
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

WED (ต่อ)

ค่ำใช้จ่ำยซื้อกระดำษต่อเนื่อง
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

ม.ค.-มี.ค.56
ปี 2556
0.03
0.00
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2555






(รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น
อีกในอนาคต)



0.03
0.00

-





8

นำงคุณอิง ภำสกร
นที

เงินกูย้ มื ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่ำงงวด
(ลดลง)ระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

700.00
916.00
(866.00)
750.00

750.00
520.00
(270.00)
1,000.00

ดอกเบีย้ จ่ำย
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

54.08
3.00

10.654
1.95
3.4083







เป็ นรำยกำรค่ำขำยอำหำรที่ลูกค้ำของ WED นำคูปองจำกกำรซื้อแพ็คเกจถ่ำยภำพมำใช้บริกำรที่
ร้ำนอำหำร
รำคำอำหำรคิดรำคำปกติเหมือนลูกค้ำทัวไป
่
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนำคต
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรจัดโปรโมชันเป็
่ นไปเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ อีกทัง้ รำคำที่
กำหนดไม่แตกต่ ำงจำกที่ค ิดกับลูกค้ำทัวไป
่ รำยกำรดังกล่ ำวมีค วำมสมเหตุ ส มผลและเป็ น ไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
เป็นรำยกำรซื้อกระดำษต่อเนื่องเพือ่ นำมำพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินและใบเสร็จรับเงิน เพือ่ นำมำใช้ในธุรกิจ
ร้ำนอำหำรและเครือ่ งดืม่ บริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ในกำรจัดซื้อ โดยเป็นกำรรวมกลุ่มเพือ่ ซื้อสินค้ำจะช่วย
เพิม่ อำนำจต่อรองในกำรบริหำรต้นทุน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็น ว่ ำ ำรำยกำรดัง กล่ ำ วมีค วำมสมเหตุ ส มผลเป็ น ไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั ฯ และเป็นไปตำม แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
บริษทั ฯ กูย้ มื เงินจำกนำงคุณอิง ในรูปของตั ๋วสัญญำใช้เงิน โดยไม่มหี ลักประกัน และมีกำหนดชำระคืน
เมือ่ ทวงถำมวันที่ 30 มิถุนำยน 2558
ในปี 2555 คิดอัตรำดอกเบี้ย 45-5% ต่อปี ตัง้ แต่ไตรมำส 2 ปี 2556 คิดอัตรำดอกเบี้ย 4% ต่อปี และ
จะมีกำรทบทวนอัตรำดอกเบีย้ ทุกไตรมำส
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ โดยเงินกูย้ มื ดังกล่ำว
ได้นำมำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ช่วยเสริมสภำพคล่องให้บริษทั ฯ นอกจำกนี้
อัตรำดอกเบี้ย
4% ต่อปี เป็ นอัตรำดอกเบี้ยที่ต่ ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ย ของสถำบันกำรเงินที่บริษัทฯ ได้รบั จึงเห็นว่ำมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำมแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ มคี วำมสมเหตุสมผลและเป็ นไป
ตำม แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ปรับปรุงให้เป็ นข้อมูลล่ำสุด ณ -31 ธ.ค. 2556

การคา้ ประกันและการจานอง
ผูค้ า้ ประกัน
1 นำยตัน ภำสกรนที

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

วงเงิ นสิ นเชื่อ

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวระยะเวลำ 9
ปี จำนวน 691 ล้ำนบำท
(Tranche A ของวงเงิน กู้
1,663 ล้ำนบำท)

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2564
จำนวน 972 ล้ำนบำท
(Tranche B ของวงเงิน กู้
1,663 ล้ำนบำท)

วงเงิ นที่ใช้ไป
รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้
ณ 31 ธ.ค. 56
ประกัน/จานอง
(ล้านบาท)
691.00
689.00 บริ ษั ท ฯ ได้ ท ำสัญ ญำกู้ ย ื ม เงิน กั บ
ธนำคำรพำณิ ช ย์ แ ห่ ง ที่
1 ลว.
29 มี.ค. 2554 และบัน ทึกข้อ ตกลง
ต่ อ ท้ ำ ย สั ญ ญ ำ กู้ ยื ม เ งิ น ล ว .
4 เม.ย.2555 โดยมีว ตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ชำระค่ำทีด่ นิ และพัฒนำทีด่ นิ ก่อสร้ำง
โรงงำน เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ โดย
นำยตัน ภำสกรนที ค้ำประกันบุคคล
เต็มวงเงิน ทัง้ นี้ภำระค้ำประกันจะถูก
ยกเลิกไปเมือ่ เป็นบริษทั จดทะเบียน

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

972.00
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834.36 บริษัท ฯ ได้ท ำสั ญ ญากู้ยื ม เงิ น กับ
ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งที่ 1 ลว. 4 เม.ย.
2555 และบัน ทึ ก ข้อตกลงต่อท้าย
สัญญากูย้ มื เงินลว. 4 เม.ย. 2555
(โอนมำจำกวงเงินกู้ 1,663 ล้ำนบำท
Tranche B จำนวน 972 ล้ำนบำท)
โดยมีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ช ำระค่ ำที่ดิน
และพัฒ นำที่ดิน เครื่อ งจัก รอุ ป กรณ์
โดยนำยตัน ภำสกรนที ค้ ำ ประกัน
บุคคลเต็มวงเงิน ทัง้ นี้ภำระค้ำประกัน
จะถู ก ยกเลิ ก ไปเมื่อ เป็ น บริ ษั ท จด
ทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิด ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรค้ ำ ประกัน
ดังกล่ำว

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิด ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรค้ ำ ประกัน
ดังกล่ำว

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ผูค้ า้ ประกัน

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

วงเงิ นสิ นเชื่อ

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2563
จ ำนวน 437.5 ล้ำ นบำท
(แปลงจำกวงเงินสินเชื่อ LC
Sight/Term, DL/LC, L/G,
T/R เดิม)

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2564
จำนวน 224 ล้ำนบำท

วงเงิ นที่ใช้ไป
รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้
ณ 31 ธ.ค. 56
ประกัน/จานอง
(ล้านบาท)
437.50
327.45 บริ ษั ท ฯ ได้ ท ำสั ญ ญำกู้ ย ื ม เงิน กั บ
ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1 ลว. 11 ต.ค.
2554 และบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงต่ อ ท้ ำ ย
สัญญำกู้ย ืมเงินลว. 11 ต.ค. 2554
โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ สั ่ง ซื้ อ
เครื่อ งจัก รและอุ ป กรณ์ โดยนำยตัน
ภำสกรนทีค้ำประกันบุคคลเต็มวงเงิน
ทัง้ นี้ ภ ำระค้ำ ประกัน จะถูก ยกเลิกไป
เมือ่ เป็นบริษทั จดทะเบียน

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

224.00
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73.80 บริ ษั ท ฯ ได้ ท ำสั ญ ญำกู้ ย ื ม เงิน กั บ
ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1 ลว. 20 ก.ค.
2555 โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ลงทุ น
เครื่องจักรสำหรับกำรผลิตผลิตภัณฑ์
UHT โ ดย น ำย ตั น ภ ำส กร น ที ค้ ำ
ประกันบุคคลเต็มวงเงิน ทัง้ นี้ภำระค้ำ
ประกันจะถูกยกเลิกไปเมือ่ เป็ นบริษัท
จดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิด ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรค้ ำ ประกัน
ดังกล่ำว

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิด ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรค้ ำ ประกัน
ดังกล่ำว

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ผูค้ า้ ประกัน
1 นำยตัน ภำสกรนที
(ต่อ)

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้
บริษทั ฯ

บริษทั ฯ

วงเงิ นที่ใช้ไป
รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้
วงเงิ นสิ นเชื่อ
ณ 31 ธ.ค. 56
ประกัน/จานอง
(ล้านบาท)
วงเงินสินเชื่อ Bridge Loan, Bridge Loan
657.12 บริ ษั ท ฯ ได้ ท ำสั ญ ญำกู้ ย ื ม เงิน กั บ
Medium-Term
Loan,
990.00
ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 2 ลว. 20 ส.ค.
Revolving Credit
Medium2555 โ ดย มี ว ั ต ถุ ปร ะ ส งค์ เ พื่ อ ซื้ อ
Term Loan
เครื่อ งจักรและอุ ปกรณ์ ช ำระคืน เงิน
770.00
ต้นคงค้ำงขอวงเงินกูร้ ะยะสัน้ ซึ่งลงทุน
Revolving
เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ส ำ ห รั บ
Credit 100.00
สำยกำรผลิตใหม่และระบบกำรจัดเก็บ
อั ต โ น มั ติ แ ล ะ เ พื่ อ เ ป็ น เ งิ น ทุ น
หมุนเวียน โดยนำยตัน ภำสกรนที
ค้ ำ ประกัน บุ ค คลเต็ ม วงเงิน ทัง้
3
วงเงิน ทัง้ นี้ ภ ำระค้ ำ ประกัน จะถู ก
ยกเลิกไปเมือ่ เป็นบริษทั จดทะเบียน
วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

วงเงินกูร้ ะยะยำว 7 ปี จำนวน
1,800 ล้ำนบำท

1,800.00
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- บริ ษั ท ฯ ได้ ท ำสั ญ ญำกู้ ย ื ม เงิน กั บ
ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 3 ลว. 12 ก.ค.
2556 โ ดย มี ว ั ต ถุ ปร ะ ส งค์ เ พื่ อ ซื้ อ
เครื่องจักรสำหรับผลิตในโรงงำนเฟส
2 โดยนำยตัน ภำสกรนที
ค้ำ
ประกันบุคคลเต็มวงเงิน ทัง้ นี้ภำระค้ำ
ประกันจะถูกยกเลิกไปเมือ่ เป็ นบริษัท
จดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิด ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรค้ ำ ประกัน
ดังกล่ำว

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิด ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรค้ ำ ประกัน
ดังกล่ำว

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ผูค้ า้ ประกัน
2

บริษทั
ตัน
แอส
เซ็ท จำกัด (TAN)

2

บริษทั ตัน
แอสเซ็ท จำกัด
(TAN) (ต่อ)

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

วงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นที่ใช้ไป
รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้
ณ 31 ธ.ค. 56
ประกัน/จานอง
(ล้านบาท)
691.00
689.00 TAN ค้ำประกันในนำมนิตบิ ุคคลเต็ม
วงเงิน และจำนองที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้ำงกรรมสิทธิ ์ของ TAN ได้แก่โฉนด
เลขที่ 25468, 5214, 77370, 3878389, 197350

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวระยะเวลำ 9
ปี จำนวน 691 ล้ำนบำท
(Tranche A ของวงเงิน กู้
1,663 ล้ำนบำท)

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2564
จำนวน 972 ล้ำนบำท
(Tranche B ของวงเงิน กู้
1,663 ล้ำนบำท)

972.00

834.36 TAN ค้ำประกันในนำมนิตบิ ุคคลเต็ม
วงเงิน และจำนองที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้ำงกรรมสิทธิ ์ของ TAN ได้แก่โฉนด
เลขที่ 25468, 5214, 77370, 3878389, 197350

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2563
จ ำนวน 437.5 ล้ำ นบำท
(แปลงจำกวงเงินสินเชื่อ LC
Sight/Term, DL/LC, L/G,
T/R เดิม)

437.50

327.45 TAN ค้ำประกันในนำมนิตบิ ุคคลเต็ม
วงเงิน และจำนองที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้ำงกรรมสิทธิ ์ของ TAN ได้แก่โฉนด
เลขที่ 25468, 5214, 77370, 3878389, 197350

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกันและ
ทัง้ นี้ภำระค้ำประกันจะถูกยกเลิกและ จำนองดังกล่ำว
ภำระจ ำนองจะถู ก ไถ่ ถ อนเมื่อ เป็ น
บริษทั จดทะเบียน
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รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกันและ
ทัง้ นี้ภำระค้ำประกันจะถูกยกเลิกและ จำนองดังกล่ำว
ภำระจ ำนองจะถู ก ไถ่ ถ อนเมื่อ เป็ น
บริษทั จดทะเบียน
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกันและ
ทัง้ นี้ภำระค้ำประกันจะถูกยกเลิกและ จำนองดังกล่ำว
ภำระจ ำนองจะถู ก ไถ่ ถ อนเมื่อ เป็ น
บริษทั จดทะเบียน

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ผูค้ า้ ประกัน

3

บริษทั ภำสกรนที
จำกัด (PAS)

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

วงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นที่ใช้ไป
รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้
ณ 31 ธ.ค. 56
ประกัน/จานอง
(ล้านบาท)
224.00
73.80 TAN ค้ำประกันในนำมนิตบิ ุคคลเต็ม
วงเงิน และจำนองที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้ำงกรรมสิทธิ ์ของ TAN ได้แก่โฉนด
เลขที่ 25468, 5214, 77370, 3878389, 197350

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2564
จำนวน 224 ล้ำนบำท

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกันและ
ทัง้ นี้ภำระค้ำประกันจะถูกยกเลิกและ จำนองดังกล่ำว
ภำระจ ำนองจะถู ก ไถ่ ถ อนเมื่อ เป็ น
บริษทั จดทะเบียน

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2564
จำนวน 972 ล้ำนบำท
(Tranche B ของวงเงิน กู้
1,663 ล้ำนบำท)

972.00

834.36 จ ำนองที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลู ก สร้ำ งตำม
โฉนดเลขที่ 21533, น.ส. 3 ก เลขที่
2148 จ.ประจวบคีร ีข ัน ธ์ กรรมสิท ธิ ์
ของ PAS ทัง้ นี้ ภำระจำนองจะถูกไถ่
ถอนเมือ่ เป็นบริษทั จดทะเบียน

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิ ด ค่ ำธร ร มเนี ย มใน กำร จ ำน อ ง
ดังกล่ำว

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2563
จ ำนวน 437.5 ล้ำ นบำท
(แปลงจำกวงเงินสินเชื่อ LC
Sight/Term, DL/LC, L/G,
T/R เดิม)

437.50

327.45 จ ำนองที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลู ก สร้ำ งตำม
โฉนดเลขที่ 21533, น.ส. 3 ก เลขที่
2148 จ.ประจวบคีร ีข ัน ธ์ กรรมสิท ธิ ์
ของ PAS ทัง้ นี้ ภำระจำนองจะถูกไถ่
ถอนเมือ่ เป็นบริษทั จดทะเบียน

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิ ด ค่ ำธร ร มเนี ย มใน กำร จ ำน อ ง
ดังกล่ำว

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2564
จำนวน 224 ล้ำนบำท

224.00

73.80 จ ำนองที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลู ก สร้ำ งตำม
โฉนดเลขที่ 21533, น.ส. 3 ก เลขที่
2148 จ.ประจวบคีร ีข ัน ธ์ กรรมสิท ธิ ์
ของ PAS ทัง้ นี้ ภำระจำนองจะถูกไถ่
ถอนเมือ่ เป็นบริษทั จดทะเบียน

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิ ด ค่ ำธร ร มเนี ย มใน กำร จ ำน อ ง
ดังกล่ำว
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ผูค้ า้ ประกัน
4

บริษทั ตัน อิง
แอสเซ็ท จำกัด
(TAN ENG)

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้
บริษทั ฯ

วงเงิ นสิ นเชื่อ
วงเงินสินเชือ่ Bridge Loan,
Medium-Term Loan,
Revolving Credit

วงเงิ นที่ใช้ไป
รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้
ณ 31 ธ.ค. 56
ประกัน/จานอง
(ล้านบาท)
Bridge Loan
657.12 Bridge Loan
990.00
- จำนองที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลูกสร้ำ ง
Mediumตำมโฉนดเลขที่ 7123, 7126 ถ.
Term Loan
สุขมุ วิท 40 กทม. กรรมสิทธิของ
์
770.00
TANENG ทัง้ นี้ ภำระจำนองจะ
Revolving
ถู ก ไถ่ ถ อนเมื่ อ เป็ น บริ ษั ท จด
Credit 100.00
ทะเบียน
วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

-

TANENG ค้ำประกันในนำมนิติ
บุคคลเต็มวงเงิน

Medium-Term Loan
-

-

จำนองที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลูกสร้ำ ง
ตำมโฉนดเลขที่ 7123, 7126 ถ.
สุขมุ วิท 40 กทม. กรรมสิทธิของ
์
TANENG ทัง้ นี้ ภำระจำนองจะ
ถู ก ไถ่ ถ อนเมื่ อ เป็ น บริ ษั ท จด
ทะเบียน
TANENG ค้ำประกันในนำมนิติ
บุคคลเต็มวงเงิน

ทัง้ นี้ ภำระจ ำนองไถ่ ถ อนได้เ มื่อ จด
ทะเบีย นจ ำนองเครื่อ งจัก รครบถ้ว น
และจดทะเบีนจำนองลำดับสองโฉนด
เ ล ข ที่
13245, 33355
จ. .พ ร ะ น คร ศ รี อ ยุ ธย ำ ซึ่ ง เ ป็ น
กรรมสิท ธิข์ องบริษัท ฯ และภำระค้ ำ
ประกัน จะถูกยกเลิกเมื่อ เป็ น บริษัท ฯ
จดทะเบียน
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกันและ
จำนองดังกล่ำว

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ
สรุปรำยละเอียดกำรค้ำประกันและกำรยกเลิกภำระค้ำประกันได้สรุปไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 5 ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หัวข้อย่อย 5.5.7 สัญญำกูย้ มื เงิน
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11.3 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษทั ฯ ทำรำยกำรระหว่ำงกันด้วยควำมระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริษทั ฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสำคัญ กำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทุกรำยกำรเป็ นรำยกำรตำมธุรกิจปกติ หรือเป็ นรำยกำรที่มคี วำมจำเป็ น
และมีควำมสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุ นธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดยเงื่อนไขต่ำงๆ ของรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้
เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติและเป็ นไปตำมรำคำตลำด และดำเนินกำรเช่นเดียวกับทีป่ ฏิบตั กิ บั ลูกค้ำทั ่วไปที่มลี กั ษณะเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน สำหรับกำรกูย้ มื เงินกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ บริษทั ฯ ดำเนินกำรไปเพื่อเสริมสภำพคล่องตำมควำมจำเป็ นเท่ำนัน้
11.4 มาตรการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ อนุมตั ริ ำยกำรระหว่ำงกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสำคัญ โดยผ่ำนขัน้ ตอนกำรพิจำรณำตำมระเบียบปฏิบตั ิ
ของบริษ ัท ฯ และผ่ำ นขัน้ ตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรต่ำ งๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั ฯ ร่วมพิจำรณำถึงผลกระทบและให้มกี ำรกำหนดรำคำเป็ น ไปอย่ำงเหมำะสมตำม
เงื่อนไขกำรค้ำปกติเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ขออนุ มตั ใิ นหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มเี งื่อนไขกำรค้ำโดยทั ่วไปในกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษ ั ทฯ กับ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มคี วำมเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษทั ฯ อำจมีรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต บริษทั ฯ จึงขออนุ มตั ใิ นหลักกำร
ให้ฝำ่ ยจัดกำรสำมำรถอนุ มตั กิ ำรทำธุรกรรมดังกล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้ มีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนจะพึง
กระทำกับคู่สญ
ั ญำทั ่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร
ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มคี วำมเกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทุกไตรมำส
ในกรณีทก่ี รรมกำรบริษทั กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ กรรมกำรทีม่ สี ว่ นได้เสียผูน้ นั ้ ไม่มอี ำนำจในกำรอนุมตั ริ ำยกำรดังกล่ำวกับบริษทั ฯ ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
นอกจำกนี้ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ม ีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อ ำจเกิดขึ้น บริษทั ฯ จะจัดให้
ผู้เชี่ยวชำญอิส ระเป็ น ผู้ให้ควำมเห็น เกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ ำว เพื่อ นำไปใช้ประกอบกำรตัดสิน ใจของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผูถ้ อื หุน้ ตำมแต่กรณี
บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันทีส่ ำคัญไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
11.5 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ ในปจั จุบนั และในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
โดยถือ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับลูกค้ำทั ่วไป ด้วยนโยบำยกำรกำหนดรำคำที่เป็ นธรรมและเป็ นไปตำมเงื่อ นไขกำรค้ำทั ่วไป โดยผ่ำน
กระบวนกำรพิจำรณำอนุ มตั ทิ ่ชี ดั เจน โปร่งใส ยุตธิ รรม เป็ นไปตำมหลักกำรกำรกำกับกิจกำรที่ดี ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ
และต้องเป็ นไปตำมอำนำจอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันตำมทีร่ ะบุในข้อ 3)
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11.6 สรุปสาระสาคัญของสัญญา/ข้อตกลงที่สาคัญ
11.6.1 สัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ าย
เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2554 บริษทั ฯ ได้ทำสัญญำแต่งตัง้ บริษทั ไอ แอม กรีนที จำกัด ให้เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำให้กบั บริษทั ฯ โดย
สัญญำฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2557
คูส่ ญ
ั ญำ

: บริษทั ไอ แอม กรีนที จำกัด (“ผูจ้ ดั จำหน่ำย”) (เดิมชื่อ บริษทั อิชติ นั เทรดดิง้
จำกัด)
บริษทั ฯ (“ผูผ้ ลิต”)

วันทีท่ ำสัญญำ:

: 20 มิถุนำยน 2554

วันทีส่ ญ
ั ญำมีผล

: 1 กรกฎำคม 2554

อำยุสญ
ั ญำ

:

อำณำเขต

: ผูผ้ ลิตตกลงให้ผจู้ ดั จำหน่ำยเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของ
บริษทั ฯ ตำมทีไ่ ด้ตกลงกัน ในช่องทำงกำรค้ำทัง้ หมดในประเทศไทย ยกเว้น
ช่องทำง Modern Trade

รำคำและเงื่อนไขกำรชำระเงิน

: ผูจ้ ดั จำหน่ำยต้องซือ้ ผลิตภัณฑ์จำกผูผ้ ลิตตำมรำคำขำยของผูผ้ ลิต ซึ่งมีผลอยู่ ณ
วันทีผ่ จู้ ดั จำหน่ ำยขำยผลิตภัณฑ์นนั ้ ให้แก่ลูกค้ำและผูผ้ ลิตออกใบแจ้งหนี้ โดยรำคำ
ดังกล่ำวได้ระบุไว้ในสัญญำ และผูจ้ ดั จำหน่ำยจะขำยสินค้ำให้กบั ร้ำนค้ำตำม
โครงสร้ำงรำคำทีผ่ ผู้ ลิตกำหนดไว้ในสัญญำ

ศูนย์กระจำยสินค้ำและกำรจัดส่งไปศูนย์
กระจำยสินค้ำ

: ผูจ้ ดั จำหน่ำยจะต้องหำพืน้ ทีเ่ ก็บสินค้ำทีเ่ หมำะสมและเพียงพอเพื่อให้ผผู้ ลิตจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้ผจู้ ดั จำหน่ำย

3 ปี (1 กรกฎำคม 2554 - 30 มิถุนำยน 2557)

ผูผ้ ลิตจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจำยสินค้ำ โดยผูจ้ ดั จำหน่ ำยจะแจ้งให้
ผูผ้ ลิตได้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ด้วยต้นทุนและค่ำใช้จำ่ ยของผูผ้ ลิตเอง
กรรมสิทธิ ์ในผลิตภัณฑ์

: กรรมสิทธิในผลิตภัณฑ์ท่เี ก็บรักษำอยูใ่ นศูนย์กระจำยสินค้ำเป็ นทรัพย์สนิ ของผูจ้ ดั
จำหน่ ำย

ค่ำใช้จำ่ ยด้ำนกำรตลำดและส่งเสริมกำร
ขำย

: ผูผ้ ลิตเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
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ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเก็บสินค้ำชำรุดบกพร่อง
ออกจำกท้องตลำด

: กรณี เป็ นความผิ ดพลาดของผู้ผลิ ต: ผูผ้ ลิตเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต้นทุนและค่ำใช้จำ่ ย
ในกำรจัดเก็บสินค้ำทีช่ ำรุดบกพร่องออกจำกท้องตลำด
กรณี ผลิ ตภัณฑ์ที่ชารุดบกพร่อง: ผูผ้ ลิตตกลงรับผิดชอบและชำระคืนให้แก่ผจู้ ดั
จำหน่ ำยในอัตรำตำมทีต่ กลงกัน
กรณี เป็ นความผิ ดพลาดของผู้จดั จาหน่ าย: ผูผ้ ลิตไม่ตอ้ งรับผิดชอบ

กำรบอกเลิกสัญญำ

: กำรบอกเลิกสัญญำโดยมีเหตุอนั สมควร เมื่อมีกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยที่
มิได้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้
1) คูส่ ญ
ั ญำฝำ่ ยใดมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัวหรือตกเป็ นบุคคลล้มละลำย เลิกบริษทั หรือ
ชำระบัญชี
2) คูส่ ญ
ั ญำฝำ่ ยใดกระทำผิดสัญญำนี้ หรือไม่ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมสัญญำให้เสร็จสิน้
ภำยใน 30 วัน หลังจำกได้รบั หนังสือเรียกร้องจำกคูส่ ญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่ง

ควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ จำก : ผูผ้ ลิตจะต้องกำหนดวิธใี ช้ วิธเี ก็บรักษำ คำเตือนและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ี
สินค้ำไม่ปลอดภัย
ถูกต้องและชัดเจนตำมสมควรและรับผิดต่อควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ จำกสินค้ำไม่
ปลอดภัยทัง้ หมดแต่เพียงฝำ่ ยเดียว
โดยป้องกันผูจ้ ดั จำหน่ ำยมิให้ได้รบั ควำมเสียหำยเนื่องจำกข้อเรียกร้อง คดี ข้อ
กล่ำวหำ ค่ำปรับทีเ่ กิดขึน้ จำกสินค้ำทีไ่ ม่ปลอดภัยอันเนื่องจำกกำรใช้
ข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับ

: ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับแก่บุคคลอื่น โดยให้มผี ลต่อไป 3 ปี หลังจำก
สัญญำนี้สน้ิ สุดลงหรือถูกบอกเลิก

11.6.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในการผลิ ตและจาหน่ ายสิ นค้าที่ มีรปู นายตัน ภาสกรนที รูปวาด สัญลักษณ์ และ
ผลงานออกแบบของนายตัน ภาสกรนที
คูส่ ญ
ั ญำ

: นำยตัน ภำสกรนที (“ผูอ้ นุญำต” หรือ “นำยตัน”) กับ
บริษทั ไอ แอม กรีนที จำกัด (“ผูไ้ ด้รบั อนุญำต”) (เดิมชื่อ บริษทั อิชติ นั เทรดดิง้
จำกัด)

วันทีท่ ำสัญญำ:

: 1 กรกฎำคม 2554

วันทีส่ ญ
ั ญำมีผล

: 1 กรกฎำคม 2554

อำยุสญ
ั ญำ

: 5 ปี (1 กรกฎำคม 2554 - 30 มิถุนำยน 2559)

ค่ำตอบแทนสิทธิ

: อนุญำตไม่คดิ ค่ำตอบแทนและค่ำธรรมเนียมใดๆ สำหรับสิทธิทผ่ี ไู้ ด้รบั อนุญำต
ได้รบั ตำมสัญญำฉบับนี้
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

กำรผลิตและกำรขำยสินค้ำ

รำคำจำหน่ำยสินค้ำ

หน้ำทีข่ องผูไ้ ด้รบั อนุญำต

กำรบอกเลิกสัญญำ

ั้
: ในกำรผลิตรูปปนและสิ
นค้ำทีม่ รี ูปผูอ้ นุญำต รูปวำด สัญลักษณ์และผลงำน
ออกแบบของ
ผูอ้ นุญำตดังกล่ำวตีพมิ พ์ ติด หรือประทับอยูน่ นั ้ ผูไ้ ด้รบั
อนุญำตต้องดำเนินกำรผลิตหรือว่ำจ้ำงบุคคลอื่นเพื่อผลิตสินค้ำทีเ่ หมำะสมกับ
สินค้ำแต่ละชนิด โดยค่ำใช้จำ่ ยเป็ นของผูไ้ ด้รบั อนุญำตเอง
: ผูอ้ นุญำตสงวนสิทธิ ์ในกำรกำหนดรำคำสินค้ำทีผ่ ไู้ ด้รบั อนุญำตจัดจำหน่ำย โดยผู้
ได้รบั อนุญำตสำมำรถบวกกำไรเพิม่ จำกต้นทุนสินค้ำได้ไม่เกินอัตรำร้อยละ 10 เพื่อ
เป็ นค่ำดำเนินกำร
: ผู้ได้รบั อนุ ญ ำตไม่มสี ทิ ธิท่ีจะโอนหรือจำหน่ ำยสิทธิและหน้ ำที่ตำมสัญญำนี้ไม่ว่ำ
ทัง้ หมดหรือบำงส่วนให้แก่ผอู้ ่นื นอกจำกจะได้รบั กำรอนุ ญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
จำกผูอ้ นุญำตเท่ำนัน้
ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั อนุญำตละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญำนี้
หรือพยำยำมใช้ขอ้ ตกลงในสัญญำนี้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดผูอ้ นุญำตมีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญำทันทีโดยทำเป็ นหนังสือส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนและเมื่อสัญญำนี้ สน้ิ สุด
ลงไม่วำ่ ด้วยเหตุใดก็ตำม สิทธิต่ำง ๆ ทีผ่ ไู้ ด้รบั อนุญำตตำมสัญญำนี้ จะสิน้ สุดลง
และไม่มผี ลบังคับใช้อกี ต่อไป
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