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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 ในป 2556 ถงึแมสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตนอยกวาทีค่าดการณไว อนัเน่ืองมาจากปจจยัลบทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ 

แตจากการติดตาม วิเคราะหและเตรียมแผนงานรองรับอยางใกลชิดสงผลใหบริษัทสามารถคงผลงานที่นาพอใจไวได โดยมียอดขายรวม

จาํนวน 12,208 ลานบาท เพิม่ขึน้จากปทีแ่ลว 574 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 4.9 และมกีาํไรสุทธจิาํนวน 456 ลานบาท คดิเปนรอยละ 3.7 

เม่ือเปรียบเทียบกับยอดขายรวม ซึง่กาํไรน้ีไดรวมรายการนอกเหนอืการดําเนนิงานปกต ิซึง่บรษิทัรบัรูผลขาดทุนจากการปรับประมาณการ

เงินชดเชยจากเหตุการณมหาอุทกภัยจํานวน 99 ลานบาทไวดวย 

  จากสภาพการแขงขันท่ีทวีความรุนแรงในปจจุบนั ทัง้ในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม บรษิทัจงึใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพ

ในดานตางๆ การเตรียมความพรอมดานบุคลากร การบริหารจัดการดานตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตใหทนัสมัย เพือ่ใหรองรับตอการขยายตัวทางธุรกจิและเพ่ิมขดีความสามารถทางการแขงขนัของบริษทั 

โดยบริษัทไดขยายโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มแบบ Cold Aseptic หรือ CAF สายการผลิตที่ 2 ที่อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี ซึ่งเริ่มผลิตเพื่อ

การพาณิชยแลวตั้งแตเดือนมีนาคม 2556 และเพ่ือใหการบริหารจัดการดานตนทุนเปนไปโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทพิจารณาขยาย

สายการผลิตแบบ CAF สายการผลิตที่ 3 ณ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยคาดวา จะสามารถเร่ิมผลิตเพื่อการพาณิชยไดในเดือน

ธันวาคม ป 2557 รวมถึง บรษิัทไดกอสรางครัวกลางแหงใหมที่มีไดมาตรฐานระดับสากลท่ีอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเริ่มดําเนินการ

ผลิตเพื่อการพาณิชยแลวในบางสวน โดยจะสามารถดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบในชวงตนป 2557

 รอบปทีผ่านมาบริษทั ไดวจิยัและพัฒนาผลิตภณัฑใหมในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทัง้ในสายธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม เพือ่ใหรองรับ

และตอบสนองความตองการของตลาดไดอยางครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  สําหรับธุรกิจเครื่องดื่มไดออกผลิตภัณฑหลากหลาย อาทิ โออิชิ 

ชาเขียวรสลิ้นจ่ี โออิชิ ฟรุตโตะสามรสชาติ และโออิชิ มัทฉะ ลาเต เปนตน ในธุรกิจอาหารมีการออกผลิตภัณฑแซนวิช และเกี๊ยวซา

ในรสชาติใหม นอกจากน้ี ธุรกิจรานอาหารไดดําเนินการตามกลยุทธในการขยายสาขาในทําเลที่มีศักยภาพอยางตอเนื่อง โดยในป 2556 

บริษัทเปดสาขารานอาหารเพ่ิมอีก 43 สาขา ทําใหมีสาขารานอาหารรวมท้ังสิ้น 193 สาขา และในป 2557 บริษัทมีแผนการท่ีจะขยาย

สาขาเพิ่มอีก 45 สาขา

 สําหรับการจัดอันดับเครดิตบริษัท ยังคงไดรับการจัดอันดับเครดิตทั้งสวนขององคกรและตราสารหนี้จากบริษัท ทริทเรตติ้ง จํากัด 

ณ เดือนธันวาคม 2556 ที่ระดับ A - แนวโนมอันดับเครดิตคงที่ สะทอนถึงสถานะบริษัทซึ่งเปนหนึ่งในผูผลิตชาเขียวชั้นนําในประเทศไทย 

และมีตราสัญลักษณซึ่งเปนที่รูจักอยางดี โดยอันดับนี้นับเปนอันดับเครดิตคงเดิมจากป 2555 ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทมีฐานะทางการเงิน

ที่มั่นคง

 ในนามของประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหาร และพนักงานเจาหนาที่ของบริษัท ผมขอเรียนวาทุกคน

มีความมุงมั่นและต้ังใจท่ีจะนําพาบริษทั ใหเจรญิเตบิโตท้ังในธุรกจิเคร่ืองดืม่และธุรกจิอาหาร อกีทัง้ รกัษาความเปนผูนาํทางการตลาดอาหาร

ญีปุ่นและธุรกจิชาเขียว โดยใชเครือขายทางธุรกิจท้ังดานการผลิตและการจัดจําหนายของบริษัทยอยภายใตกลุมบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากัด (มหาชน) ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อที่จะสรางความเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง ทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ

 ในโอกาสนี้ ผมและคณะผูบริหาร ขอขอบคุณทานผูถือหุนสําหรับความไววางใจ ความเช่ือมั่นในศักยภาพของบริษัทและความ

สนับสนุนที่ทานไดมอบใหบริษัทเสมอมา

              

1. สารจากประธาน
กรรมการบริษัท

  นายณรงค ศรสีอาน

ประธานกรรมการบริษทั
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 ชื่อบริษัท : บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

 ประกอบธุรกิจ : บริษทัรวมถงึบรษิทัยอยประกอบธรุกจิรานอาหารญีปุ่น และเครือ่งดืม่ชาเขยีว 

   “โออิชิ” “ชาคูลลซา” “ฟรุตโตะ” และเคร่ืองดื่ม “ฟรุตซา” 

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000150

 ที่ตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 57 อาคารปารค เวนเชอร ชั้นท่ี 19 และชั้นท่ี 20 ถนนวิทยุ   

   แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 โฮมเพจบริษัท : www.oishigroup.com

 โทรศัพท : (02) 785-8888

 โทรสาร : (02) 785-8889

 ชนิดและจํานวนหุนที่ : หุนสามัญจํานวน 187,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 2 บาท

 จําหนายไดแลวทั้งหมด

 ชื่อยอในตลาดหลักทรัพย          

 แหงประเทศไทย : OISHI สําหรับหุนสามัญ

 ชื่อยอหุนกูที่จดทะเบียน          

 ในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย : OISHI168A สําหรับหุนกูครั้งที่ 1/2556 ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2559

2. ขอมูลทั่วไป

ขอมูลทั่วไป
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

นายทะเบียนหุนของบริษัท  

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ชั้นที่ 4,6,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท  (02) 229-2800

นายทะเบียนหุนกูของบริษัท  

หุนกูของ บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2556 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2559

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท (02) 544- 2923

ผูตรวจสอบบัญชี   

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร 

ชั้นที่ 50-51 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท (02) 677-2000

ขอมูลอางอิง

ที่ปรึกษากฎหมาย   

บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด

เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร 

ชั้นท่ี 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท (02) 264-8000

นายมหินทร กรัยวิเชียร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท (02) 785-5251

นักลงทุนสัมพันธ   

นางสาวกัญจภรณ กิตติอัมพานนท

เลขท่ี 57 อาคารปารค เวนเชอร ชั้นท่ี 19  ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท (02) 785-8888

E-mail : karnjaporn.k@oishigroup.com



สรุปขอมูลทางการเงิน
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

สรุปอัตราสวนทางการเงิน

5,718,797

2,813,951

2,904,846

9,501,115

9,677,435

808,127

8.51 %

28.93 %

15.39 %

4.31

2.20

7,907,771

4,499,343

3,408,428

12,208,112

12,269,238

455,572

5.62 %

21.70 %

10.08 %

3.49

2.20

7,260,025

4,138,831

3,121,194

11,634,397

11,702,290

653,833

3.73  %

13.95 %

6.01 %

2.43

1.30

รายการ

รายการ

งบการเงินรวม

     หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

2556

2556

2555

2555

2554

2554

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สวนของผูถือหุน

รายไดจากการขาย

รายไดรวม

กําไรสุทธิ

อตัรากาํไรสทุธติอรายไดจากการขาย (%)

อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

เงินปนผลตอหุน (บาท)

3. สรุปขอมูล
ทางการเงิน

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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4. ขอมูลสรุป

  ป 2556 บรษิทัมรีายไดจากการขายรวม 12,208 ลานบาท เพิม่ขึน้จากปทีแ่ลว 5% โดยมยีอดขายจากผลิตภณัฑเครือ่งดืม่ 

6,232 ลานบาท หรือลดลงจากปที่แลว 1% และมียอดขายจากธุรกิจอาหาร 5,976 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปที่แลว 12% 

สาเหตุหลักเนื่องจาก 

  1. การแขงขันที่รุนแรงในตลาดผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่ม

  2. บริษัทเปดสาขาใหมจํานวน 43 สาขา และปดสาขาท่ีมีผลประกอบการไมดีจํานวน 5 สาขา ทําใหบริษัทมีสาขา

   รวมทั้งสิ้น 193 สาขา (รวมแฟรนไชสดวย)  

  กาํไรสทุธริวมของบริษทัสาํหรบัป 2556  เทากับ 456 ลานบาท ลดลงจากปทีแ่ลว 30 % ซึง่กาํไรสุทธไิดรวมรายการนอกเหนือ

การดาํเนนิการปกต ิซึง่บริษทัรบัรูผลขาดทนุจากการปรบัประมาณการเงนิชดเชยจากเหตกุารณมหาอทุกภยั จาํนวน 99 ลานบาท

ไวดวย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทไดรับเงินชดเชยจากการประกันภัยครบจํานวนแลว

ขอมูลสรุป
รายงานประจําป 2556
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5. คณะกรรมการ
และผูบริหาร

5.1  คณะกรรมการ

คณะกรรมการและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556

นายณรงค ศรีสอาน 

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
 มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 
 มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นายวิกรม คุมไพโรจน 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2509)

• ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ 
 Michigan State University, USA (2511)
• ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวิชาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ 
 Michigan State University, USA (2515) 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขา Humanities 

 จาก Schiller International University, London (2546)
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

นางสาวพจนีย ธนวรานิช 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A) 
 Syracuse University, USA (ดวยทุน USAID) 

นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา 
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• นิติศาสตรบัณฑิต LL.B (เกียรตินิยมอันดับ 2)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต LL.M มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอรก)    
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

•  เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา 
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คณะกรรมการและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556

นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร 
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• วุฒิบัตรคอมพิวเตอรบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายอวยชัย ตันทโอภาส 

กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี Accounting St. Louis University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นายมารุต  บูรณะเศรษฐกุล 

กรรมการ กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (สถิติประยุกต)

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดและการจัดการท่ัวไป 
 Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ประกาศนียบัตร Business and Administration Extension School 
 มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

นายแมทธิว กิจโอธาน 

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร  University of Toronto 
 ประเทศแคนนาดา
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ  Imperial Collage (Management School) 
 University of London ประเทศอังกฤษ 

นายพิษณุ วิเชียรสรรค 
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาโทดานเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Massey University ประเทศนิวซีแลนด
• ปริญญาโทดานการผลิตเบียร The Scandinavian School of Brewing 
 ประเทศเดนมารค
• ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร Technical University Berlin  
 ประเทศเยอรมนี

นางสุรียพร ประดิษฐทัศนีย 
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• Leadership MBA for Executives มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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5.2 คณะผูบริหาร

คณะกรรมการและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556

นายไพศาล อาวสถาพร 
รองกรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Indiana Institute of Technology, 
 Fort Wayne, Indiana,USA
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 
 Johnson & Wales University, Providence, Rhode Island, USA

นางจิตเกษม หมูมิ่ง 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน 
 University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, USA
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสําหรับเลขานุการบริษัท ป 2555 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางเจษฎากร ธราธิป  
ผูชวยกรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหารความเส่ียง

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
 University of Dallas, Irvin, Texas, USA 
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

5.3 เลขานุการบริษัท และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

นางจิตเกษม หมูมิ่ง 

เลขานุการบริษัท 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน 
 University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, USA
• หลักสูตรประกาศนียบัตรสําหรับเลขานุการบริษัท ป 2555 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

นายสงวน พงศหวาน 
ผูอํานวยการ ฝายตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาตรี สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิสาํหรับผูบริหาร สถาบนัศศนิทรแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั
• วฒุบิตัรผูตรวจสอบภายในวชิาชพี (CPIAT - สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย)
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ) 
• ผูตรวจสอบและรับรองบัญชี (CPTA กรมสรรพากร)
•  Director Certification Program (DCP-149) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Advanced Audit Committee Programs (AACP-8 & ACP-37) 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Role of Nomination and Governance Committee (RNG-1) 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Role of Compensation Committee (RCC-13) 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• Chief Finance Officer Program for Senior Executive (CFO-16)
• ผูบริหารของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (FAP)

นางไพฑูรย ศิริบวรเกียรติ   
ผูชวยกรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหารความเส่ียง

คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาตรี มนุษยศาสตร (จิตวิทยา) Middlesex University, England
• ประกาศนียบัติบัณฑิต-การศึกษา London University, England
• ปริญญาโท - การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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โออิชิ กรีนที (500 มล.) โออิชิ กรีนที (380 มล.) โออิชิ กรีนที (1,000 มล.)

โออิชิ ฟรุตโตะ (350 มล.) อะมิโน โอเค พลัส (360 มล.) โออิชิ มัทฉะ ลาเต (270 มล.)

โออิชิ กรีนที ยูเอชที (250 มล.)

โออิชิ ชาคูลลซา (320 มล.)

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มโออิชิ

ผลิตภัณฑโออิชิ
รายงานประจําป 2556

โออิชิ กรีนที (400 มล.)
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

เก๊ียวซา

แซนวิช โอโนริ สาหรายทอดกรอบ

คานิ

ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งสําเร็จรูป และขนมขบเค๊ียว โออิชิ

ภัตตาคารอาหารญี่ปุน



ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

6.1 ประวัติความเปนมาและการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ

 พัฒนาการสําคัญของธุรกิจในกลุมบริษัทจากอดีตถึงปจจุบันมีดังนี้

 ป 2542 • วันที่ 9 กันยายน 2542 เปดดําเนินการรานอาหารญ่ีปุน โออิชิ
 ป 2544 • เปดใหบริการรานบะหม่ีญี่ปุนภายใตชื่อ โออิชิ ราเมน  
 ป 2545 • เปดบริการรานอาหารระบบสายพานสไตลบุฟเฟตที่บริการทั้งขาวปนหนาตางๆ  และสุกี้หมอไฟญี่ปุน 
   ภายใตชื่อ ชาบูชิ
 ป 2546 • เปดดาํเนินการครัวกลางแหงใหมทีโ่รงงานนวนคร หนวยผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เพือ่สนับสนุนการขาย
   ภายในรานคาของบริษัท
  • เริ่มการผลิตเครื่องด่ืมชาเขียวออกสูตลาดภายใตชื่อ โออิชิ กรีนที
 ป 2547 • วนัที ่25 สงิหาคม 2547 นาํหุนสามัญเพิม่ทนุของบรษิทัเขาทาํการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย
  • เปดบริการ โออิชิ แกรนด แกรนดบุฟเฟต ที่สยามดิสคัฟเวอรี่  
 ป 2548 • เริ่มผลิตและจําหนายเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไมผสมอะมิโนภายใตชื่อ อะมิโน โอเค
 ป 2549 • เปดดําเนินการโรงงานอมตะนคร
 ป 2550 • ออกผลิตภัณฑชาเขียวรสชาดําผสมมะนาว
 ป 2551 • ออกผลิตภัณฑใหมกาแฟพรอมดื่มภายใตชื่อ คอฟฟโอ
  • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เขาเปนผูถือหุนรายใหญของบรษิัท  
 ป 2552 • เปดใหบริการรานอาหารอุดงและโซบะ Kazokutei แฟรนไชสจากประเทศญ่ีปุน
  • ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ อะมิโน โอเค มาเปน อะมิโน พลัส โดยปรับเปล่ียนกลยุทธทางการตลาดและ
   จุดขายใหมทั้งหมด
 ป 2553 • ออกเคร่ืองด่ืมรสชาติใหม Goji Berry
  • ซื้อที่ดินเพิ่มเติมที่โรงงานนวนคร ทําใหมีพื้นท่ีเพิ่มขึ้นเปน 61.5 ไร
  • ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนเพิ่มสําหรับสองโครงการคือ Cold Aseptic Filling และ UHT
 ป 2554 • ออกเคร่ืองด่ืมชาเขียวผสมนํ้าผลไม Fruito  
  • ออกเคร่ืองด่ืมชาเขียวกระปองผสมโซดาเปนครั้งแรกของประเทศไทย
  • เปดรานอาหาร Nikuya ยากินิกุ บุฟเฟตปงยางในสไตลญี่ปุน
 ป 2555  • เปดตัวผลิตภัณฑสาหรายทอดกรอบ “โอโนริ”
  • ออกเคร่ืองด่ืมชาเขียวแบบกลอง UHT ลายการตูน “One Piece”
  • เปดใหบริการรานขาวหนาสไตลญี่ปุน “คาคาชิ”
  • ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนสําหรับโครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตท่ี 2
  • ออกผลิตภัณฑชาเขียวขวดแกวแบบคนืขวด 
 ป 2556  • ในเดือนมีนาคม โครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลิตท่ี 2 ที่อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี เริ่มผลิต
   เพื่อการพาณิชย
  • นําชาเขียวผสมผลไม “ฟรุตโตะ” กลับมาขายอีกครั้ง พรอมออกรสชาติใหม 3 รสชาติไดแก “สตรอเบอร่ี
   และเมลอน”, “เลมอนและเบอร่ี” และ “แอปเปลเขียวและองุนขาว”
  • ออกเคร่ืองด่ืมชาเขียวพรอมดื่มรสชาติใหม “ลิ้นจี่”
  • นํา “ชาเขียวมัจฉะลาเต” กลับมาขายอีกครั้ง
  • ออกแซนวิชรสชาติใหม “หมูอบชสี”
  • ออกเก๊ียวซารสชาติใหม “หมูทาโกะยากิ”
  • เปดใชงานครัวกลางแหงใหมที่อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
  • ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนเพิ่มอีก 4 โครงการ สําหรับที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และท่ีอําเภอวังมวง 
   จังหวัดสระบุรี

6. ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
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OISHI F&B 
(Singapore) Pte. Ltd.
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 
3 กุมภาพันธ 2557

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
1 เหรียญสิงคโปร

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

420 ลานบาท

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

 158 ลานบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายงานประจําป 2556

• ครัวกลาง

• ผลิตและจําหนายเครื่องดื่ม
ชาเขียว

• ผลิตและจําหนายเครื่องดื่ม

อะมิโน พลัส

ธุรกิจรานอาหาร

• รานอาหารญี่ปุน บุฟเฟต / ตามสั่ง
• ธุรกิจเฟรนไชส จําหนายเครื่องดื่มโออิชิ

• รานอาหารญี่ปุน

• ธุรกิจเฟรนไชส

• เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ธุรกิจตางประเทศ

• เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ธุรกิจตางประเทศ

โครงสรางกลุม
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

99.99 %99.99 % 100 %

100 %

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

375 ลานบาท

Oishi International 
Holdings Limited

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
9,400,000 เหรียญฮองกง
จดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 

6 กุมภาพันธ 2557
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

6.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ไดแก

 6.2.1 ธุรกิจรานอาหารญี่ปุน มีทั้งหมด 9 แบรนด ดังนี้

1) โออิชิ แกรนด (1 สาขา)
โออิชิ แกรนด สาขาสยามดิสคัฟเวอร่ีเซ็นเตอร ชั้น 2 ดวยบรรยากาศบุฟเฟตหรู รายการอาหารที่หลากหลาย
และหารับประทานไดยาก เปดใหบริการทั้งวัน จํากัดเวลาในการรับประทานไวที่ 3 ชั่วโมง ในราคาปจจุบัน
ทานละ 749 บาท

2) โออิชิ บุฟเฟต (18 สาขา)
โออิช ิบฟุเฟต ใหบริการอาหารญีปุ่น เปดใหบริการตลอดทัง้วันแบบไมมรีอบการใหบริการ แตจาํกัดระยะเวลา
การรับประทานไวที่ 1 ชั่วโมง 45 นาที ในราคาปจจุบันทานละ  519 บาท

3) ชาบูชิ (88 สาขา)
ชาบูชิ ใหบริการรานอาหารบุฟเฟตที่ลําเลียงมาดวยระบบสายพานใหลูกคาเลือกบริโภค โดยไมจํากัดจํานวน
ในราคายอมเยา ทั้งนี้ ชาบูชิ เนนการใหบริการอาหารซึ่งเปนที่นิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิดไดแก สุกี้หมอไฟ
ญี่ปุน (ชาบู-ชาบู) และขาวปนและขาวหอสาหรายหนาตางๆ (ซูชิ) โดยเปดใหบริการตลอดทั้งวัน และจํากัด
ระยะเวลาการรับประทานไวที่ 1 ชั่วโมง 15 นาที ในราคาปจจุบันทานละ 339บาท

4) โออิชิ ราเมน (52 สาขา)
ธรุกจิรานบะหม่ีญีปุ่นประเภทเสนราเมน ทีม่กีารพัฒนาสูตรการผลิตเสนและสตูรปรุงนํา้ซปุ ซึง่เปนเอกลกัษณ
มรีสชาติเขมขน และปรงุข้ึนเพือ่ใหถกูปากคนไทย ทัง้เมนญูีปุ่นและเมนรูสจดัแบบไทยท่ีมใีหเลอืกหลายรายการ

5) โออิชิ เดลิเวอรี่ (7 สาขา)
บริการจัดสงอาหารญี่ปุนถึงบานที่หมายเลขโทรศัพท 1773 ในพื้นที่บริการ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
กวา 15 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแตเวลา 10.00 - 21.00 น. คิดคาบริการจัดสงครั้งละ 40 บาท เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายแกลูกคา สามารถชําระดวยบัตรเครดิตไดเมื่อสั่งอาหารขั้นตํ่ามูลคา 500 บาท

6) Kazokutei (7 สาขา)
เปนอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชสที่บริษัทนําเขามาจากประเทศญี่ปุน เปนรานอาหารอุดงและโซบะเกาแกดั้งเดิม
ของชาวโอซากามากวา 60 ป ดวยความโดดเดนในดานสูตรลับของการทําเสนอุดงและโซบะที่สดใหมทุกวัน
ประกอบกับซุปปลาสูตรลับแสนอรอยจนกลายเปนเอกลักษณประจําราน

7) Nikuya (8 สาขา)
เปนรานอาหารบฟุเฟตยากนิกิ ุปงยางสไตลญีปุ่นใหบรกิารดวยวตัถุดบิคณุภาพด ีในราคาปจจบุนัทานละ 499 บาท

8) Kakashi (9 สาขา)
รานขาวหนาสไตลญี่ปุนที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียด ดวยเมนูมากมายที่คัดสรรมาจากทั่วเกาะญ่ีปุน ใหคุณ
ไดอรอยกับขาวหนารอนๆ พรอมเสิรฟทันใจ ในเวลาราคาประหยัด

9) Snack Shop (3 สาขา)
คอีอสจาํหนายผลติภณัฑในเครือโออชิ ิทัง้แซนวิช เคร่ืองด่ืม สาหรายทอดกรอบและอาหารแชแขง็ ทีเ่พิม่ความ
สะดวกสบายใหแกลูกคาในทุกโอกาส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสาขารานอาหารรวมทั้งสิ้น 193 สาขาท่ัวกรุงเทพฯ และตางจังหวัด อาทิ
เชยีงใหม เชยีงราย ลาํปาง พษิณโุลก พทัยา ชลบุร ีระยอง จนัทบุร ีอยธุยา สพุรรณบรุ ีราชบุร ีสระบุร ีสมทุรสงคราม
นครราชสมีา ขอนแกน อดุรธาน ีบรุรีมัย นครศรธีรรมราช สงขลา ตรงั และภเูกต็ (จาํนวน 192 สาขาท่ีดาํเนนิการ
โดยบริษัท และอีก 1 สาขาเปนธุรกิจแฟรนไชสในภูเก็ต)
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 6.2.2 ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัท เปนผูผลิตและจําหนายเครื่องดื่มตางๆ และมีบรรจุภัณฑที่หลากหลายดังตอไปนี้

เครื่องดื่ม รสชาติ
ขวดพลาสติก

1000 ml.  380 ml.  250 ml.  400 ml.  320 ml.  

กลองขวดแกว กระปอง

Green Tea

ฟรุตโตะ

ชาคูลลซา

อะมิโน พลัส

นํ้าผึ้งผสมมะนาว

ขาวญี่ปุน

รสดั้งเดิม

คิคุชะ เกกฮวย

สตรอเบอรรี่

โกจิ เบอรี่

พีช

สูตรไมมีนํ้าตาล

ลิ้นจี่

ชาดําผสมเรดเบอรรี่

ชาดําผสมมะนาว

มัทฉะ ลาเต

สตรอเบอรรี่ + เมลอน

เลมอน + เบอรรี่

แอปเปลเขียว + องุนขาว

นํ้าผึ้งผสมมะนาว

แอปเปลกีวี่

ชาดําผสมมะนาว

ไบรทเทน

เบิรนน

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

500 ml.  360 ml.  270 ml.  350 ml.  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

6.3 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท

1. ธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทและ

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด 6,260 51% 6,353 54% 5,527 57%

2. ธุรกิจรานอาหาร บริษัทและ

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด 6,009 49% 5,349 46% 4,150 43%

รวม 12,269 100% 11,702 100% 9,677 100%

รายไดแยกตาม

ประเภทธุรกิจ ดําเนินการโดย

งบการเงินรวม

ป 2554ป 2555ป 2556

ลานบาทลานบาทลานบาท %%%

หมายเหตุ

* Oishi International Holdings Limited ไดจดทะเบียนจัดตั้งที่เขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมือ่วนัทื ่21 พฤษภาคม 2555 เพ่ือรองรับการขยายตวัของธรุกจิในตางประเทศ โดยในวนัที ่3 กมุภาพนัธ 2557 ไดจดัตัง้

บริษัทยอย คือ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร ซึ่งบริษัททั้งสองอยูในระหวางการจัดโครงสราง

การดําเนินการตางๆ และยังมิไดมีรายไดจากการประกอบธุรกิจ

6.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

บรษิทัมเีปาหมายขยายสาขาประมาณปละ 45 สาขา และจะเนนเปดรานชาบูช ิซึง่กาํลงัไดรบัความนยิมสงู เพือ่ใหครอบคลมุ

พื้นที่ใหบริการทั่วกรุงเทพฯ และตางจังหวัดที่มีศักยภาพและมีกําลังซื้อสูง

สาํหรบัเปาหมายการเติบโตในตลาดเครือ่งดืม่ในป 2557 นัน้ บรษิทัมเีปาหมายท่ีจะรกัษาความเปนผูนาํในตลาดเคร่ืองดืม่

ชาเขียว พรอมทั้งขยายฐานลูกคาใหมากขึ้นกวาเดิมท้ังในและตางประเทศ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนงานที่จะเพิ่มสินคา

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใหมๆ เพื่อใหบริษัทมีแหลงของรายไดเพิ่มหลายทางมากยิ่งขึ้น

ตลาดสงออก

สินคา โออิชิ กรีนที มีจําหนายแลวในหลายประเทศ อาทิ ลาว กัมพูชา พมา มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน สาธารณรัฐเช็ก 

อหิราน รสัเซยี อิสราเอล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สวิสเซอรแลนด เดนมารค บารเบโดส ฮังการี เนเธอรแลนด ในป 2556 

บริษัทขยายตลาดสงออกไปยังประเทศเกาหลี, ประเทศเซนตมารติน, ประเทศนอรเวย และประเทศโปแลนด นอกจากนี้ 

ยังไดมุงเนนการสงออกไปยังประเทศมาเลเซียมากขึ้น โดยทําการสงออกผานทางบริษัท เอฟแอนดเอ็น เบฟเวอเรจ  

มารเก็ตติ้ง และมีสินคาวางจําหนายในรานคามากกวา 7,000 รานคา ทั้งในชองทางโมเดิรนเทรด และ เจนเนอรัลเทรด 

ในป 2557 บริษัทไดตั้งเปาขยายการสงออกเครื่องดื่มโออิชิ สาหรายทอดกรอบและอาหารแชแข็งไปยังตลาดตางๆ 

อีกหลายประเทศ โดยผานเครือขายของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส ลิมิเต็ด และ Oishi International 

 Holdings Limited 
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7.1  ธุรกิจเครื่องดื่ม

7.1.1 ความเสี่ยงในดานการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มใหม

ในการออกผลิตภัณฑเครื่องดื่มใหมแมวาบริษัทจะไดมีการพิจารณาและวางแผน รวมถึงทําการทดสอบคุณภาพ

ตางๆ ทั้งทางดานการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ การทดสอบรสชาติ การทําโฆษณาและสงเสริมการขาย

ซึ่งสงผลใหการออกผลิตภัณฑใหมตองมีการลงทุนที่สูง แตผลิตภัณฑใหมบางประเภทยังไมประสบความสําเร็จ

เทาท่ีควร เน่ืองจากยังไมเปนที่ชื่นชอบของผูบริโภค รวมท้ังการแขงขันที่รุนแรงในตลาดของกลุมธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

บรษิทัจงึไดเพิม่ความเขมงวดในการเตรยีมความพรอมในการออกผลติภณัฑเคร่ืองด่ืมใหม ทัง้ในสวนของคณุภาพ

สินคา การมุงเนนความตองการของผูบริโภค รวมท้ังกิจกรรมการตลาด เพื่อใหมั่นใจวาการออกผลิตภัณฑใหม 

จะมีอัตราความสําเร็จเพิ่มขึ้น

7.1.2  ความเสี่ยงจากการมีแหลงวัตถุดิบที่มีจํากัด

เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายซ้ือวัตถุดบิท่ีมคีณุภาพเพ่ือใหสามารถผลิตสินคาท่ีไดมาตรฐาน ดงัน้ัน บริษทัไมซือ้วัตถุดบิ

บางชนิด หรือวัตถุดิบจากผูขายเพียงรายเดียว ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากการขาดแคลนหรือขาดอํานาจ

ตอรองทางดานราคาได โดยที่ผานมา บริษัทกําหนดใหฝายวิจัยผลิตภัณฑและฝายจัดซื้อ ดําเนินการแสวงหา

ผูขายสินคาที่มีคุณภาพเพื่อใหมีผูขายสินคามากรายยิ่งขึ้น 

7.1.3  ความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

จากการที่ราคาพลังงานชนิดตางๆ การนําธัญพืชมาผลิตเปนพลังงานทดแทน และความตองการใชวัตถุดิบ

หลายๆ อยางในประเทศจีนที่เพิ่มสูงขึ้นอยางกาวกระโดด ทําใหตนทุนตางๆ ในสวนของคาขนสง เชื้อเพลิง

เยื่อกระดาษ และบรรจุภัณฑที่ทําจากปโตรเลียมมีแนวโนมปรับราคาเพ่ิมสูงขึ้นมาก บริษัทจึงไดดําเนินการ

ทําสัญญาระยะปานกลางและระยะยาวกับผูขายบางรายเพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีผลกระทบกับบริษัทมากนัก

 7.1.4  ความเสี่ยงดานการแขงขันทางธุรกิจ

ดวยสภาวการณการแขงขนัทางดานธรุกจิเครือ่งด่ืมเปนไปอยางรนุแรง มผีูประกอบการรายใหมๆ  ซึง่มศีกัยภาพสงู

นําสินคาออกสูตลาดไมวาจะเปนชาเขียว และเครื่องดื่มแนว Functional Drink อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบาย

แขงขันทางดานภาพลักษณ ในรูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรมการตลาดรูปแบบตางๆ 

โดยไมเนนการตัดราคา ทั้งนี้ เพื่อทําใหผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณภาพ และภาพลักษณที่เหนือกวา รวมถึงบริษัท

มีความเชื่อวายิ่งการแขงขันมีมากเทาใดยอมสงผลดีตออุตสาหกรรมเครื่องดื่มมากข้ึนเทาน้ัน เพราะจะทําให

การเติบโตของตลาดในธุรกิจประเภทนี้เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งยอมสงผลทําใหธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นดวยเชนกัน

ปจจัยความเสี่ยง
รายงานประจําป 2556

7. ปจจัยความเสี่ยง
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รายงานประจําป 2556

7.1.5  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

จากมหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยในป 2554 ซึ่งสงผลกระทบและสรางความเสียหายใหแกบริษัทเปน

จาํนวนมากนัน้ บริษทั จงึไดเล็งเห็นถึงความสาํคัญ จาํเปน ในการปองกัน และกระจายความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ

ที่อาจเกิดขึ้นซํ้าอีก โดยไดดําเนินการตางๆ  เชน การกอสรางโรงงานแหงใหมที่อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี 

การวางแผนและสรางกําแพงปองกันนํ้าทวมในสวนโรงงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร นอกเหนือจากเข่ือน      

ที่กอสรางแลวเสร็จของนิคมอุตสาหกรรมเอง ตลอดจนมีการกําหนดแผนสํารองฉุกเฉินในเหตุการณตางๆ เพื่อให

มั่นใจวาธุรกิจจะสามารถดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่องและปลอดภัย 

7.2  ธุรกิจอาหาร

7.2.1 ความเสี่ยงในดานการจัดหาพื้นที่เชาสําหรับขยายสาขาใหมและรักษาพื้นที่เชาสําหรับสาขาเดิม

เน่ืองดวยทําเลท่ีตัง้ของสาขาเปนปจจัยแหงความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจรานอาหาร ประกอบกบัสภาวะการแขงขัน

ทีร่นุแรงในธรุกจิรานอาหารในปจจบุนั สงผลใหเกดิขอจาํกดัตอผูประกอบการในการแสวงหาพ้ืนทีข่ยายสาขาใหม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ในหางสรรพสินคาที่มุงเนนการเชาพื้นที่ในหางสรรพสินคาในแหลงชุมชน และโดยปกติ

การเชาพื้นที่จะทําเปนสัญญาเชาระยะสั้น 3 ป และสามารถตออายุสัญญาเชาไดอีก 3 ป ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยง

ที่จะไมไดรับการตออายุสัญญาเชาหรืออาจมีการปรับอัตราคาเชาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทไดมีการวางแผนในการ

รกัษาพ้ืนทีเ่ชาโดยการรกัษาและสรางความสัมพนัธอนัดกีบัผูใหเชา รวมถึงมกีารติดตามและแสวงหาพ้ืนทีใ่นทําเล

ที่ดีใหมๆ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทจะมีพื้นที่ที่มีทําเลที่ตั้งที่ดีในการรองรับการขยายสาขาอยางตอเนื่อง

7.2.2 ความเสี่ยงตนทุนจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ

เน่ืองจากในการดําเนนิธุรกิจรานอาหารนัน้ บริษทัใหความสาํคัญกับคุณภาพ ความสดใหมของวัตถุดบิและผลติภัณฑ

เปนหลกัสําคัญ มากกวา 50% ของวตัถุดบิและผลติภณัฑ ไดแก เนือ้สัตว อาหารทะเล ผกั ผลไม และขนมปง มีอายุ

การใชงานส้ัน จึงอาจสงผลกระทบตอตนทุนการผลิต หากขาดการบริหารจัดการและควบคุมการใชวัตถุดิบ

อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงทางดานตนทุน บริษัทไดกําหนดนโยบายการจัดซ้ือและการบริหาร

จดัการสินคาคงคลัง ดวยการสัง่ซือ้ในลักษณะวันตอวนัในจํานวนท่ีพอเพียง และจัดเกบ็ในหองเย็นรกัษาอุณหภมูิ

เพื่อลดการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ รวมถึงมีระบบการควบคุมสตอกแบบ First-In-First-Out (FIFO)

7.2.3 ความเสี่ยงจากการมีแหลงวัตถุดิบที่มีจํากัด

เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายซ้ือวัตถุดบิท่ีมคีณุภาพเพือ่ใหสามารถผลติสินคาท่ีไดมาตรฐาน ดงัน้ัน บริษทัไมซือ้วัตถุดบิ

บางชนิด หรือวัตถุดิบจากผูขายเพียงรายเดียว ซึ่งอาจกอใหเกิดความเส่ียงจากการขาดแคลน  หรือขาดอํานาจ

ตอรองทางดานราคาได โดยที่ผานมา บริษัทกําหนดใหฝายวิจัยผลิตภัณฑและฝายจัดซื้อดําเนินการแสวงหา

ผูขายสินคาที่มีคุณภาพเพื่อใหมีผูขายสินคามากรายยิ่งขึ้น 

7.2.4 ความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

จากการที่วัตถุดิบบางชนิดเปนวัตถุดิบท่ีไดรับความนิยมจากผูบริโภคสูง เม่ือเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิด เชน 

โรคระบาดในกุง ทําใหเกิดการขาดแคลน และราคามีความผันผวน อยางไรก็ตาม บริษัทไดพิจารณาทําสัญญา

ระยะปานกลางและระยะยาวกับผูขายบางรายไวแลว เหตุการณดังกลาวจึงไมสงผลกระทบตอบริษัทมากนัก
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 7.2.5 ความเสี่ยงดานการแขงขันทางธุรกิจ

   เนือ่งจากความนยิมในอาหารญีปุ่นเตบิโตอยางรวดเรว็ในประเทศไทย จงึทาํใหมผีูประกอบการรายใหมๆ  เกิดขึน้

  จาํนวนมาก และมีคูแขงบางรายเปดรานอาหารแนวเดียวกับของบริษทัในทําเลท่ีใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม บรษิทั

  มีนโยบายแขงขันทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการจัดกิจกรรม

  การตลาดรูปแบบตางๆ โดยไมเนนการตัดราคา ทั้งน้ี เนื่องจากบริษัทมีความเช่ือวายิ่งการแขงขันมีมากเทาใด

  ยอมสงผลดีตออุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นเทานั้น เพราะจะทําใหการเติบโตของตลาดในธุรกิจประเภทนี้เติบโต

  มากยิ่งขึ้น ซึ่งยอมสงผลทําใหธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นดวยเชนกัน

 7.2.6 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

  จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในป 2554 ซึ่งสงผลกระทบและสรางความเสียหายใหแกบริษัทเปน

  จาํนวนมากนัน้ บรษิทั จงึไดเลง็เหน็ถึงความสาํคญั จาํเปน ในการปองกนั และกระจายความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ

  ทีอ่าจเกดิข้ึนซ้ําอกี โดยไดดาํเนนิการตางๆ เชน การยายครัวกลางจากเดิมท่ีนคิมอตุสาหกรรมนวนคร ไปยังครวักลาง

  แหงใหมทีอ่าํเภอบานบงึ จงัหวดัชลบุร ีซึง่เปนพืน้ท่ีทีป่ลอดภัยจากน้ําทวม รวมถึงบรษิทัไดกระจายการลงทุนไปยงั

  จังหวัดซึ่งเปนพื้นที่ที่มีทําเลที่ตั้งสูง และมีการคมนาคมขนสงสะดวก จึงนาจะปลอดภัยและไมไดรับผลกระทบ

  จากภัยธรรมชาติ ตลอดจนมีการกําหนดแผนสํารองฉุกเฉินในเหตุการณตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาธุรกิจจะสามารถ

  ดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่องและปลอดภัยดวย

การประกอบธุรกิจ
รายงานประจําป 2556
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8.1 กลยุทธในการประกอบธุรกิจ

ในการประกอบธุรกิจรานอาหารญี่ปุนและธุรกิจเครื่องด่ืมของกลุมโออิชินั้น บริษัทใหความสําคัญกับกลยุทธทางธุรกิจ        
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดความสําเร็จตอกิจการ สรุปได 4 ประการดังนี้

8.1.1  กลยุทธการสราง Brand ใหแข็งแกรง โดยการนําเสนอสินคาเพื่อสุขภาพที่เนนคุณภาพ

ตัง้แตเร่ิมตนกิจการ บรษิทัไดกาํหนดหลักการและแนวทางการดาํเนนิธุรกิจอยางชดัเจน คอื การทําธุรกิจรานอาหาร
ญี่ปุน และเครื่องดื่มที่เนนคุณภาพเปนสําคัญ ภายใตชื่อ  “โออิชิ” ทําใหชื่อของ “โออิชิ” เปนที่ยอมรับของผูบริโภค 
ในปจจุบันสินคาของบริษัทเติบโตอยางรวดเร็ว และเปนที่นิยมอยางกวางขวางสําหรับกลุมผูบริโภคที่รักสุขภาพ

8.1.2 กลยุทธการวิเคราะหลูกคา และดําเนินกลยุทธการตลาดตอเนื่อง

กลุมลูกคาเปาหมายหลกัของสินคาโออิชคิรอบคลุมกลุมผูบริโภคทุกเพศทุกวัยท่ีรกัสุขภาพ และมีวถิชีวีติท่ีทนัสมยั 
ชื่นชอบการบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มที่เปนผลดีตอสุขภาพ ซึ่งอาหารญี่ปุนและเครื่องดื่มชาเขียวก็สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมน้ีไดโดยตรง ที่ผานมาบริษัทไดดําเนินกลยุทธการตลาดประชาสัมพันธ
สินคาของโออิชิอยางตอเนื่องกับลูกคากลุมดังกลาว ผานสื่อโฆษณาทั้งทางโทรทัศน วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพตางๆ 
โดยแนวทางปจจบุนั บรษิทัยงัไดมุงเนนไปทีส่ือ่ออนไลน และสือ่ทางเลือกใหมๆ  รวมถงึใหความสาํคญักบัการตดิตาม
ความคิดเห็นของลูกคาเพื่อนํามาปรับปรุงงานบริการใหคงมาตรฐานอยางสมํ่าเสมอ

8.1.3 กลยุทธการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ

บริษทัใหความสาํคัญกับการบรหิารจัดการตนทุนวัตถุดบิ สรางอํานาจตอรองกบัผูจาํหนาย เพ่ือรักษาระดบัตนทุน
และผลประกอบการ ดวยระบบการบริหารการผลิต และการจัดสงผานครัวกลาง ซึ่งเปนหนวยกลางการผลิต
อาหารและเคร่ืองดื่มใหแกรานอาหารของกลุมโออิชิ ทําใหบริษัทสามารถบริหารตนทุนการจัดซ้ือ และตนทุน
การผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต 

8.1.4 กลยุทธการบริหารประโยชนจากชองทางการจําหนายที่มีทั่วถึง

บรษิทัใชผูจดัจําหนายรายใหญทีม่ปีระสบการณ รวมดวยทมีงานการตลาดของบริษทั ในการทาํการตลาดสงผลให
ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมกระจายถึงผูบริโภคอยางท่ัวถึง ทางดานธุรกิจอาหาร บริษัทยังคงดําเนินกลยุทธขยายสาขา

ทั้งในกรุงเทพและตางจงัหวดัอยางตอเน่ือง

8.2 กลยุทธการตลาดธุรกิจอาหารญี่ปุน 

8.2.1 คุณภาพและความคุมคาของผลิตภัณฑและบริการ

เพ่ือใหความม่ันใจวาผลิตภัณฑมีความสด สะอาด ปลอดภัย และความคุมคาของผูบริโภค ทั้งทางดานปริมาณ
และราคา เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความพอใจสูงสุด โดยเห็นไดจากการใหบริการอาหารสไตลบุฟเฟตที่มีอาหาร
ใหเลือกหลากหลาย และไมจํากัดปริมาณการรับประทานในระดับราคาที่เหมาะสม

 8.2.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการ

บริษทัแบงลกูคาออกเปน 3 กลุมหลกั ตามลกัษณะของอาหาร บรกิาร เครือ่งหมายรานคา โดยมกีลุมลูกคาเปาหมาย
ดังนี้

8. การประกอบธุรกิจ
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(1) โออิชิ แกรนด โออิชิ บุฟเฟต  และ Nikuya เนนกลุมลูกคาที่มีระดับรายไดปานกลางถึงคอนขางสูง
(2) ชาบูชิ และ Kazokutei  เนนกลุมลูกคาที่มีระดับรายไดปานกลาง
(3) โออิชิ ราเมน และคาคาชิ เนนกลุมลูกคาวัยรุน วัยเริ่มตนทํางาน และกลุมลูกคาที่ตองการความรวดเร็ว

8.2.3 กลยุทธการออกรายการอาหาร

กลยุทธการจัดวางอาหารที่หลากหลายอยางมีศิลปะ เปนเสนหอยางหนึ่งในการดึงดูดลูกคา และกระตุนใหลูกคา
ไมตดิอยูกบัการบรโิภคอาหารชนดิใดชนิดหนึง่โดยเฉพาะ ซึง่การดําเนนิกลยทุธดงักลาว นอกจากจะเปนการสราง
ความพงึพอใจใหกบัลกูคาแลว  ยงัสามารถควบคุมตนทุนวตัถุดบิไดทางหน่ึงดวย เมนอูาหารบางรายการของ โออชิิ 
บุฟเฟต จะถูกเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน 

 8.2.4 กลยุทธการขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย

กลุมบริษัทดําเนินการเปดและขยายสาขาใหบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะใน
หางสรรพสินคาหลักตางๆ เพื่อสรางความสะดวกใหกับลูกคา และเพื่อเขาสูกลุมลูกคาเปาหมาย

8.2.5 กลยุทธดานการสงเสริมการขายและการใชสื่อโฆษณา

บรษิทัไดจดัใหมกีจิกรรมพเิศษในการสงเสริมการขายอยางตอเนือ่ง เพ่ือเปนการกระตุนยอดขาย ตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค และสรางความประทับใจใหกับลูกคา บริษัทไดจัดใหมีบัตรสมาชิกทั่วไป (Member Card)    
ที่ใหสวนลดพิเศษ นอกจากนี้ กลุมบริษัทไดดําเนินการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือโฆษณาตางๆ ทั้งทางวิทยุ 
โทรทัศน  สื่อออนไลน ชุมชนออนไลน และปายโฆษณา (Billboard)

8.2.6 กลยุทธการกําหนดราคา

บริษัทมีสินคา/บริการท่ีหลากหลายทั้งประเภท และราคา ในหลาย Brand ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการ
ของกลุมลูกคาที่มีกําลังซื้อไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งกลุมลูกคาวัยรุน นิสิต นักศึกษา คนทํางาน 
ครอบครัว และผูที่ใสใจในสุขภาพ 

8.3 กลยุทธการตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

8.3.1 คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ

การผลติและจาํหนายเครือ่งด่ืมชาเขยีวพรอมด่ืม คาํนงึถงึความพถิพีถินัในกระบวนการผลิต ตัง้แตนํา้สะอาดท่ีผาน
การกรองดวยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคดัเลือกใบชาสดท่ีมคีณุภาพ และการเลอืกใชฟรุกโตสไซรปัใน
การผลติ รวมถึงเครือ่งด่ืม อะมิโน พลัส ซึง่ออกมาเพ่ือสนองตอบความตองการของผูบริโภคทีท่นัสมัยและรกัสุขภาพ
ที่ตองการเครื่องดื่มที่ใหทั้งความสดชื่นและประโยชนจากการดื่ม 

 8.3.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ

บรษิทัไดเนนเสนอความหลากหลายของสินคาเพือ่เจาะกลุมลกูคาทีม่คีวามแตกตางดวยการออกสินคาเครือ่งดืม่
ชาเขียวหลากหลายตราสินคาและรสชาติใหผูบริโภคไดเลือกตามความตองการภายใตรูปลักษณของบรรจุภัณฑ
ทีแ่ตกตาง และมเีอกลักษณเฉพาะตวั เหมาะกบักลุมลูกคาเปาหมายแตละกลุม นอกจากนี ้ในป 2557 บริษทัมแีผน
ในการออกนวัตกรรมผลิตภัณฑใหม เพื่อใหสินคาของบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
หลากหลายมากยิ่งขึ้น  

 8.3.3 กลยุทธทางดานราคาเพื่อขยายฐานลูกคา

ปจจุบัน บริษัทดําเนินการผลิตชาเขียวพรอมด่ืม  ภายใตบรรจุภัณฑ 2 ประเภทในราคาที่แตกตางกัน เพื่อให
คลอบคลุมกลุมเปาหมายและขยายฐานลูกคาของบริษัท

การประกอบธุรกิจ
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 8.3.4 กลยุทธทางดานชองทางการจัดจําหนาย

เพื่อกระจายสินคาใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายอยางท่ัวถึง บริษัทจึงจัดใหมีการกระจายสินคาผานชองทางการ
จัดจําหนายหลายชองทาง เชน (1) ผานตัวแทนจําหนายรายใหญ คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) (2) ผานรานอาหารโออิชิ และ (3) ผานการสงออกตางประเทศ

8.3.5 กลยุทธการสงเสริมการขายและการใชสื่อโฆษณา

บริษัทไดมีการโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการใชสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร
ตางๆ แลว ยังมุงเนนสื่อทางเลือกใหมๆ เชน โฆษณาออนไลน หรือประชาสัมพันธผานชุมชนออนไลน เพื่อให
การส่ือสารมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมท้ังการจัดการสงเสริมการขายอยางตอเนือ่งตลอดทัง้ปกบัคูคาของกลุมบรษิทั

8.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

8.4.1 ภาวะตลาดธุรกิจรานอาหารญี่ปุน

ตลาดอาหารญี่ปุนเติบโตอยางรวดเร็ว ดวยกระแสความนิยมท่ีเติบโตอยางรวดเร็วเชนน้ี จะเห็นไดวามีรานอาหาร
ญีปุ่นเกดิข้ึนมากมาย และมีการแขงขันคอนขางสงู บริษทัไดมกีารใหบริการรานอาหารท่ีมคีวามหลากหลาย และ
ออกผลิตภัณฑใหมๆ  อยูเสมอ เพ่ือตอบสนองตอการแขงขันท่ีรนุแรงข้ึน และตอบรับตอความตองการของผูบริโภค
ในปจจุบัน

 8.4.2 ภาวะตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

ในป 2556 ตลาดเครือ่งดืม่ประเภทชาเขยีวพรอมด่ืม ยงัคงมีการเติบโตท่ีสงูจากการแขงขันท่ีรนุแรง โดยเฉพาะดาน
การสงเสรมิการขาย การแขงขันดานราคาทีร่นุแรงข้ึน และจากการมคีูแขงรายใหมเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม ชาเขยีว
พรอมด่ืมตราโออิชิกรีนที ยังคงรักษาสวนแบงการตลาดเปนแบรนดอันดับหนึ่งในตลาดชาเขียวพรอมดื่มไวได
อยางตอเนื่อง

8.5 บัตรสงเสริมการลงทุน 

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งบัตร
สงเสริมยังคงเหลือสิทธิประโยชนตามรายละเอียดดังน้ี

 8.5.1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 สําหรับกิจการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึกที่โรงงานในนิคม
อตุสาหกรรมอมตะนคร บตัรสงเสรมิเลขที ่1223(4)/2549

สิทธิประโยชนที่สําคัญสรุปดังนี้

• อนุญาตนําคนตางดาว ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน และกําหนด

ระยะเวลา ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยอนุญาตใหทาํงานเฉพาะตําแหนงหนาทีต่ามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ

• ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

• ยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลสาํหรบักาํไรสุทธทิีไ่ดจากการประกอบกิจการทีไ่ดรบัการสงเสรมิ มกีาํหนดเวลา 8 ป
นบัจากวันทีเ่ริม่มรีายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทุนในระหวางเวลาทีไ่ดรบั
ยกเวนภาษีเงนิไดนติบิคุคลดังกลาว ผูรบัการสงเสริมจะไดรบัอนุญาตใหนาํผลขาดทนุประจาํปทีเ่กิดข้ึนในระหวาง
เวลานั้น ไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล มีกําหนดเวลา
ไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

• ยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิ ไปรวมคํานวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดตลอดระยะเวลา 8 ป
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เงื่อนไขสําคัญสรุปดังนี้

• ตองเรงรดัฝกอบรมและสนับสนนุคนไทย ใหสามารถปฏิบตังิานแทนชางฝมอื หรอืผูชาํนาญการท่ีเปนคนตางดาว
ภายในเวลาที่กําหนด

• เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม

• มีกําลังการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 144 ลานลิตร
(เวลาทํางาน 20 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน/ป)

• บุคคลผูมีสัญชาติไทย จะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

• ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ป

• ตองตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

• ตองมีการจางบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในดานวิทยาศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลย ีการวิจยัพฒันา หรอืการออกแบบไมนอยกวา รอยละ 1 ของจาํนวนแรงงานท้ังหมดในระยะ 3 ปแรก
โดยบัตรสงเสริมฉบับนี้ จะครบอายุในป 2557

 8.5.2 วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2552 สาํหรับกิจการผลิตน้ําพืชผัก ผลไม บรรจภุาชนะผนึกท่ีโรงงานในเขตอุตสาหกรรม

ของบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) จงัหวดัปทมุธาน ีบตัรสงเสรมิเลขที ่1214(2)/2553

สิทธิประโยชนที่สําคัญสรุปดังนี้

• อนุญาตนําคนตางดาว ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน และกําหนด
ระยะเวลา ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยอนุญาตใหทาํงานเฉพาะตําแหนงหนาทีต่ามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ

• ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

• ยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลสําหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดจากการประกอบกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิมกีาํหนดเวลา 8 ป
นบัจากวันทีเ่ริม่มรีายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทุนในระหวางเวลาทีไ่ดรบั
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาว ผูรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นใน
ระหวางเวลานัน้ ไปหกัออกจากกาํไรสุทธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาไดรบัยกเวนภาษีเงนิไดนติบิคุคล มกีาํหนด
เวลาไมเกิน 5 ปนับ แตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

• ยกเวนไมตองนาํเงินปนผลจากกจิการท่ีไดรบัการสงเสรมิไปรวมคํานวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดตลอดระยะเวลา 8 ป

เงื่อนไขสําคัญสรุปดังนี้

• ตองเรงรดัฝกอบรมและสนับสนนุคนไทย ใหสามารถปฏิบตังิานแทนชางฝมอื หรอืผูชาํนาญการท่ีเปนคนตางดาว
ภายในเวลาที่กําหนด

• เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม

• มีกําลังการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 108 ลานลิตร
(เวลาทํางาน 16 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ป)

• บุคคลผูมีสัญชาติไทย จะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

• ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน
สากลอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ป

• ตองตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

การประกอบธุรกิจ
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 8.5.3 วนัที ่9 กรกฎาคม 2553 สาํหรบักจิการผลิตนํา้พชืผกั ผลไม บรรจภุาชนะผนึกทีโ่รงงานในเขตอตุสาหกรรม

ของบริษัท นวนคร จํากัด(มหาชน) จังหวัดปทุมธานี บัตรสงเสริมเลขที่ 1954(2)/2553

สิทธิประโยชนที่สําคัญสรุปดังนี้

• อนุญาตนําคนตางดาว  ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน และกําหนด
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตใหทาํงานเฉพาะตําแหนงหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ

• ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

• ยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลสําหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจากการประกอบกิจการทีไ่ดรบัการสงเสรมิมกีาํหนดเวลา 8 ป
นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจากการประกอบกจิการนัน้ และในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรบั
ยกเวนภาษเีงินไดนติบิคุคลดงักลาว ผูรบัการสงเสรมิจะไดรบัอนญุาตใหนาํผลขาดทนุประจําปทีเ่กิดข้ึนในระหวาง
เวลานั้น ไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล มีกําหนดเวลา
ไมเกนิ 5 ป นบัแตวนัพนกําหนดเวลานัน้ โดยจะเลอืกหักจากกาํไรสทุธขิองปใดปหน่ึงหรอืหลายปกไ็ด

• ยกเวนไมตองนาํเงนิปนผลจากกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิ  ไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงนิไดตลอดระยะเวลา 8 ป

เงื่อนไขสําคัญสรุปดังนี้

• ตองเรงรดัฝกอบรมและสนบัสนนุคนไทย ใหสามารถปฏิบตังิานแทนชางฝมอื หรอืผูชาํนาญการท่ีเปนคนตางดาว
ภายในเวลาที่กําหนด

• เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม

• มีกําลังการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 150 ลานลิตร
(เวลาทํางาน 20 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ป)

• บุคคลผูมีสัญชาติไทย จะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

• ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน
สากลอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ป

• ตองตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

 8.5.4 วันที่ 1 สิงหาคม 2555 สําหรับกิจการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึกที่โรงงาน ในทองที่จังหวัด

สระบุรี บัตรสงเสริมเลขที่ 2569(2)/2555

สิทธิประโยชนที่สําคัญสรุปดังนี้

• อนุญาตนําคนตางดาว  ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน  และกําหนด
ระยะเวลา ทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนญุาตใหทาํงานเฉพาะตาํแหนงหนาทีต่ามทีค่ณะกรรมการเห็นชอบ

• ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

• ยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลสําหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจากการประกอบกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิมกีาํหนดเวลา 8 ป
นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจากการประกอบกจิการนัน้ และในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทุนในระหวางเวลาท่ีไดรบั

ยกเวนภาษเีงินไดนติบิคุคลดงักลาว ผูรบัการสงเสรมิจะไดรบัอนญุาตใหนาํผลขาดทนุประจําปทีเ่กิดข้ึนในระหวาง
เวลานั้น ไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล มีกําหนดเวลา
ไมเกนิ 5 ป นบัแตวนัพนกําหนดเวลานัน้ โดยจะเลอืกหักจากกาํไรสทุธขิองปใดปหน่ึงหรอืหลายปกไ็ด

• ยกเวนไมตองนาํเงินปนผลจากกจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิไปรวมคํานวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดตลอดระยะเวลา 8 ป
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  เง่ือนไขสําคัญสรุปดังนี้

  • ตองเรงรดัฝกอบรมและสนบัสนุนคนไทย ใหสามารถปฏบิตังิานแทนชางฝมอื หรอืผูชาํนาญการทีเ่ปนคนตางดาว
   ภายในเวลาท่ีกําหนด

  • เคร่ืองจักรที่ใชในกิจการท่ีไดรับการสงเสริมตองเปนเคร่ืองจักรใหม

  • มีกําลังการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 116 ลานลิตร 
   (เวลาทํางาน 20 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ป)

  • บุคคลผูมีสัญชาติไทย จะตองถือหุนรวมท้ังสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

  • ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน
   สากลอ่ืนที่เทียบเทาภายใน 2 ป

  • ตองต้ังโรงงานในทองที่จังหวัดสระบุรี

 8.5.5 วนัที ่18 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการสงเสรมิการลงทุนไดออกบตัรสงเสรมิเลขที ่5039(2)/2556 ใหบรษิทั 
  โออิช ิเทรดด้ิง จาํกดั ตามมาตรการสงเสรมิการลงทุนเพือ่ฟนฟกูารลงทุนจากวกิฤตอทุกภยั ในป 2554 โดย
  ออกมาทดแทนบตัรสงเสรมิทีไ่ดรบัความเสยีหายจากวกิฤตอทุกภยั คอืบตัรสงเสรมิเลขที ่1214(2)/2553 
  และบตัรสงเสรมิเลขที ่1954(2)/2553 ซึง่คณะกรรมการสงเสรมิการลงทุนจะมกีารยกเลกิบตัรสงเสรมิทัง้
  2 บัตรตอไป

  สิทธิประโยชนที่สําคัญสรุปดังนี้

  • อนุญาตนําคนตางดาว ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน  และกําหนด
   ระยะเวลา ทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตใหทาํงานเฉพาะตําแหนงหนาทีต่ามทีค่ณะกรรมการเห็นชอบ

  • ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

  • ยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลสําหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดจากการประกอบกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิมกีาํหนดเวลา 8 ป
    นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจากการประกอบกิจการนัน้ และในกรณทีีป่ระกอบกิจการขาดทนุในระหวางเวลาทีไ่ดรบั
   ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาว ผูรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นใน

   ระหวางเวลานัน้ ไปหักออกจากกําไรสุทธิทีเ่กดิข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรบัยกเวนภาษเีงินไดนติบิคุคล มกีาํหนด

   เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลาน้ัน โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได

  • ยกเวนไมตองนาํเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิ ไปรวมคํานวณเพ่ือเสยีภาษเีงนิไดตลอดระยะเวลา 8 ปี

  เง่ือนไขสําคัญสรุปดังนี้

  • ตองเรงรดัฝกอบรมและสนบัสนุนคนไทย ใหสามารถปฏบิตังิานแทนชางฝมอื หรอืผูชาํนาญการทีเ่ปนคนตางดาว

   ภายในเวลาท่ีกําหนด

  • เคร่ืองจักรที่ใชในกิจการท่ีไดรับการสงเสริมตองเปนเคร่ืองจักรใหม

  • มีกําลังการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 258 ลานลิตร 
   (เวลาทํางาน 20 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ป)

  • บุคคลผูมีสัญชาติไทย จะตองถือหุนรวมท้ังสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

  • ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน

   สากลอ่ืนที่เทียบเทาภายใน 2 ป

  • ตองต้ังโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

การประกอบธุรกิจ
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 8.5.6 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 สําหรับกิจการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึกที่โรงงาน ในทองที่จังหวัด

สระบรุ ีบตัรสงเสรมิเลขที ่1158(2)/2557

สิทธิประโยชนที่สําคัญสรุปดังนี้

• อนุญาตนําคนตางดาว ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน  และกําหนด
ระยะเวลา ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยอนุญาตใหทาํงานเฉพาะตําแหนงหนาทีต่ามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ

• ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

• ยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลสําหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจากการประกอบกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิมกีาํหนดเวลา 8 ป
นบัจากวันทีเ่ริม่มรีายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทุนในระหวางเวลาทีไ่ดรบั
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาว ผูรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นใน
ระหวางเวลานัน้ ไปหกัออกจากกาํไรสุทธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาไดรบัยกเวนภาษีเงนิไดนติบิคุคล มกีาํหนด
เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

• ยกเวนไมตองนาํเงินปนผลจากกจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิ ไปรวมคํานวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดตลอดระยะเวลา 8 ปี

เงื่อนไขสําคัญสรุปดังนี้

• ตองเรงรดัฝกอบรมและสนับสนนุคนไทย ใหสามารถปฏิบตังิานแทนชางฝมอื หรอืผูชาํนาญการท่ีเปนคนตางดาว
ภายในเวลาที่กําหนด

• เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม

• มีกําลังการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 150 ลานลิตร
(เวลาทํางาน 20 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ป)

• บุคคลผูมีสัญชาติไทย จะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

• ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน
สากลอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ป

• ตองตั้งโรงงานในทองที่จังหวัดสระบุรี

8.5.7 วนัที ่6 สงิหาคม 2556 สาํหรบักจิการผลิตนํา้พชืผกั ผลไม บรรจุภาชนะผนกึทีโ่รงงาน ในเขตอตุสาหกรรม
ของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี  บัตรสงเสริมเลขที่ 1159(2)/2557

สิทธิประโยชนที่สําคัญสรุปดังนี้

• อนุญาตนําคนตางดาว ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน  และกําหนด
ระยะเวลา ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยอนุญาตใหทาํงานเฉพาะตําแหนงหนาทีต่ามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ

• ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

• ยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลสําหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจากการประกอบกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิมกีาํหนดเวลา 8 ป
นบัจากวันทีเ่ริม่มรีายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทุนในระหวางเวลาทีไ่ดรบั
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาว ผูรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นใน
ระหวางเวลานัน้ ไปหกัออกจากกาํไรสุทธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาไดรบัยกเวนภาษีเงนิไดนติบิคุคล มกีาํหนด

เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

• ยกเวนไมตองนาํเงินปนผลจากกจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิ ไปรวมคํานวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดตลอดระยะเวลา 8 ปี
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เงื่อนไขสําคัญสรุปดังนี้

• ตองเรงรดัฝกอบรมและสนับสนนุคนไทย ใหสามารถปฏิบตังิานแทนชางฝมอื หรอืผูชาํนาญการท่ีเปนคนตางดาว
ภายในเวลาที่กําหนด

• เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม

• มีกําลังการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 150 ลานลิตร
(เวลาทํางาน 20 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ป)

• บุคคลผูมีสัญชาติไทย จะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

• ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน
สากลอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ป

• ตองตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

 8.5.8 วันที่ 6 สิงหาคม 2556 สําหรับกิจการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึกที่โรงงาน ในทองที่จังหวัด
สระบุรี บัตรสงเสริมเลขที่ 1160(2)/2557

สิทธิประโยชนที่สําคัญสรุปดังนี้

• อนุญาตนําคนตางดาว ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน  และกําหนด
ระยะเวลา ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยอนุญาตใหทาํงานเฉพาะตําแหนงหนาทีต่ามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ

• ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

• ยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลสําหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดจากการประกอบกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิมกีาํหนดเวลา 8 ป
นบัจากวันทีเ่ริม่มรีายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทุนในระหวางเวลาทีไ่ดรบั
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาว ผูรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นใน
ระหวางเวลาน้ัน  ไปหักออกจากกาํไรสุทธิทีเ่กิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรบัยกเวนภาษีเงินไดนติบิคุคล มกีาํหนด
เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

• ยกเวนไมตองนาํเงินปนผลจากกจิการท่ีไดรบัการสงเสรมิ ไปรวมคํานวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดตลอดระยะเวลา 8 ปี

เงื่อนไขสําคัญสรุปดังนี้

• ตองเรงรัดฝกอบรมและสนบัสนุนคนไทยใหสามารถปฏิบตังิานแทนชางฝมอื หรือผูชาํนาญการท่ีเปนคนตางดาว
ภายในเวลาที่กําหนด

• เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม

• มีกําลังการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 304 ลานลิตร

(เวลาทํางาน 20 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ป)

• บุคคลผูมีสัญชาติไทย จะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

• ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน
สากลอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ป

• ตองตั้งโรงงานในทองที่จังหวัดสระบุรี

การประกอบธุรกิจ
รายงานประจําป 2556



33
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

8.5.9 วนัที ่6 สงิหาคม 2556 สาํหรบักจิการผลิตนํา้พชืผกั ผลไม บรรจุภาชนะผนกึทีโ่รงงาน ในเขตอตุสาหกรรม

ของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี  บัตรสงเสริมเลขที่ 1161(2)/2557

สิทธิประโยชนที่สําคัญสรุปดังนี้

• อนุญาตนําคนตางดาว ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน  และกําหนด
ระยะเวลา ทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยอนุญาตใหทาํงานเฉพาะตําแหนงหนาทีต่ามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ

• ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

• ยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลสําหรบักําไรสทุธทิีไ่ดจากการประกอบกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิมกีาํหนดเวลา 8 ป
นบัจากวันทีเ่ริม่มรีายไดจากการประกอบกิจการน้ัน และในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทุนในระหวางเวลาทีไ่ดรบั
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาว ผูรับการสงเสริมจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นใน
ระหวางเวลานัน้ ไปหกัออกจากกาํไรสุทธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาไดรบัยกเวนภาษีเงนิไดนติบิคุคล มกีาํหนด
เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

• ยกเวนไมตองนาํเงินปนผลจากกจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิไปรวมคํานวณเพือ่เสยีภาษเีงนิไดตลอดระยะเวลา 8 ปี

เงื่อนไขสําคัญสรุปดังนี้

• ตองเรงรดัฝกอบรมและสนับสนนุคนไทย ใหสามารถปฏิบตังิานแทนชางฝมอื หรอืผูชาํนาญการท่ีเปนคนตางดาว
ภายในเวลาที่กําหนด

• เครื่องจักรที่ใชในกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนเครื่องจักรใหม

• มีกําลังการผลิตนํ้าพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 188 ลานลิตร
(เวลาทํางาน 20 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ป)

• บุคคลผูมีสัญชาติไทย จะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

• ตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน
สากลอื่นที่เทียบเทาภายใน 2 ป

• ตองตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

8.6 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ทําหนาที่เปนครัวกลางของกลุมโออิชิ ในการคัดเลือก สั่งซื้อ กระจายวัตถุดิบ รวมทั้งแปรรูป
วตัถดุบิทีจ่าํเปนตองรกัษาคุณภาพและมาตรฐาน จดัสงใหแกสาขาตางๆ ของรานคาในกลุมโออิช ินอกจากนี ้ครวักลางทาํหนาที่
ผลติเบเกอร่ีและซชูทิกุชนดิ เพือ่สงใหกบัรานอาหารในกลุม นอกจากการดําเนนิงานดงักลาวแลว ยงัทาํหนาทีผ่ลติเครือ่งดืม่ชนดิ
ตางๆ ดวย

8.7 ขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ

 -ไมมี-
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ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน ลักษณะ

กรรมสิทธิ์
มูลคาทางบัญชีสุทธิ

(ลานบาท)
ภาระผูกพัน

ที่ดิน รวมเนื้อที่ 102-1-65.4 ไร และสวนปรับปรุงที่ดิน  

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 ตําบลคลองหนึ่ง  เจาของ 365.53 - ไมมี -

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่ดิน รวมเนื้อที่ 182-2-19 ไร ตําบลหนองชาก เจาของ 146.28 - ไมมี -                   

อําเภอบานบึง(เมือง) จังหวัดชลบุรี

รวม 511.81

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลคาทางบัญชีสุทธิ

(ลานบาท) ภาระผูกพัน

อาคารและสิ่งปลูกสรางโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

โครงการ 2 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เจาของ 741.50 - ไมมี -

อาคารและสิ่งปลูกสรางโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

      ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี   เชา 115.32 - ไมมี -     

สวนปรับปรุงอาคาร  เลขที่ 333 หมูที่ 1 ถนนทางหลวง 2089 

 (มวกเหล็ก-วังมวง)  ตําบลแสลงพัน อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี           เชา 84.82 -ไมมี-                    

อาคารและสิ่งปลูกสรางโรงงานครัวกลาง  ตําบลหนองชาก 

อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เจาของ 83.00 -ไมมี-  

รวม 1,024.64

 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย มีทั้งทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอยใชในการ
ประกอบธุรกิจและทรัพยสินที่ไมมีตัวตน มีมูลคาทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สรุปรายละเอียดไดดังนี้

9.1 ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน

กลุมบริษัทมีที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลคาทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ตามรายละเอียดดังนี้

9.2 อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

กลุมบริษัทมีอาคารและสวนปรับปรุงอาคารที่ใชในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลคาทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ตามรายละเอียดดังนี้

9. ทรัพยสินที่ใช
ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
รายงานประจําป 2556
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รายงานประจําป 2556

9.3 สัญญาเชาพื้นที่

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสัญญาเชาพื้นที่ในการดําเนินกิจการรานอาหารญี่ปุนกับคูสัญญาที่เปนผูประกอบการ

ธรุกจิคาปลกีประมาณ 192 สญัญา ทัง้นี ้สญัญาเชาพืน้ท่ีสวนใหญจะเปนสัญญาเชาระยะสัน้ 3 ป และสามารถตออายสุญัญา

ไดอีก 3 ป โดยสัญญาสวนใหญจะหมดอายุลงในป 2557 - 2559

ทั้งนี้ บริษัทไดเชาที่ดิน และอาคาร สําหรับโรงงานเครื่องจักรบรรจุ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2 ที่จังหวัดสระบุรี  

เน่ืองจากมีความเหมาะสมตอการขนสง รวมถึงยังเปนการกระจายความเส่ียงอีกทางหน่ึงดวย โดยสัญญาเชาเปนแบบ

ระยะส้ัน ระยะเวลาการเชานอยกวา 3 ป และใหสิทธิบริษัทในการพิจารณาซื้อที่ดินกอนบุคคลอ่ืนหากผูใหเชาประสงค    

จะขายที่ดินดังกลาว

9.4 สิทธิการเชาพื้นที่ดําเนินงาน

พื้นที่ดําเนินงานของกิจการรานอาหารของกลุมบริษัทสวนใหญจะทําเปนสัญญาเชาระยะเวลาสั้น  3 ป ที่สามารถตออายุ

การเชาไดอีก 3 ป เพื่อลดภาระผูกพันและเงินลงทุนท่ีคอนขางสูงจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการคา                        

ทีเ่ปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อยางไรกต็าม มรีานอาหารบางสาขาไดทาํสัญญาเชาระยะยาวภายในอาคารและศูนยการคา 

ซึ่งมีมูลคาทรัพยสินรวมสวนที่ปรับปรุงแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

สาขาเนื้อที่
ระยะเวลาการเชา / 

ปสิ้นสุดสัญญา
มูลคาทางบัญชีสุทธิ

(ลานบาท)
ภาระผูกพัน

ศูนยการคาซีคอนสแควร ชั้น 1

หองที่ 1053 -1054 เนื้อที่ 292.58 ตร.ม.

ศูนยการคาเดอะมอลล งามวงศวาน

หองที่ GFC1A พื้นที่ 220 ตร.ม. และ
หองที่ GFC1B พื้นที่ 101 ตร.ม.

ศูนยการคาเดอะมอลล บางกะป
หองที่ GF-F5A พื้นที่ 300 ตร.ม. และ
หองที่ GF-5B พื้นที่ 52 ตร.ม.

ศูนยการคาเซ็นทรัล ปนเกลา 

หองที่ G 45 พื้นที่ 160.15 ตร.ม.

ศูนยการคาฟวเจอรปารค-รังสิต

หองที่ B 5 พื้นที่ 134 ตร.ม.

ศูนยการคาเอสพลานาด รัชดาภิเษก
หองที่ B 41 พื้นที่ 288 ตร.ม.

    รวม

ระยะเวลา 21 ป 10 เดือน 

25 วัน / สิ้นสุดป 2567

ระยะเวลา 17 ป 9 เดือน 

10 วัน/ สิ้นสุดป 2562

ระยะเวลา 20 ป 5 เดือน 

15 วัน / สิ้นสุดป 2565

ระยะเวลา 13 ป 1 เดือน 
30 วัน / สิ้นสุดป 2558

ระยะเวลา 15 ป 
6 เดือน / สิ้นสุดป 2564

ระยะเวลา 24 ป 2 เดือน

4 วัน / สิ้นสุดป 2574

- ไมมี -

- ไมมี -  

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

 - ไมมี - 

12.52

4.96

16.80

1.55

6.28

22.84

64.95
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ประเภทเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใชในการผลิต

ประเภทสวนตกแตงและระบบภายใน

ประเภททรัพยสินระหวางติดตั้ง

มูลคาทางบัญชีสุทธิ

(ลานบาท)

มูลคาทางบัญชีสุทธิ
(ลานบาท)

มูลคาทางบัญชีสุทธิ
(ลานบาท)

ภาระผูกพัน

ภาระผูกพัน

ภาระผูกพัน

เครื่องมือและเครื่องจักร - เครื่องดื่ม  2,218.97 - ไมมี -

เครื่องมือและเครื่องจักร - อาหาร 356.86 - ไมมี -

รวม 2,575.83 

สวนตกแตง  401.23 - ไมมี -

ระบบภายใน  767.61 - ไมมี -

รวม 1,168.84 

คลังสินคาแหงใหม  186.75 - ไมมี -

ครัวกลาง 413.11 - ไมมี -

รานอาหารระหวางกอสราง 11.17 - ไมมี -

อื่นๆ 24.58 - ไมมี - 

รวม 635.61 

9.5 เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใชในการผลิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เครื่องจักรและเครื่องจักรหลักที่ใชในการดําเนินงานและผลิตสินคาของกิจการ ประกอบดวย

9.6 สวนตกแตงและระบบภายใน

สวนตกแตงและระบบภายในที่ใชในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย

9.7 ทรัพยสินระหวางติดตั้ง

ทรัพยสินระหวางติดตั้งของกลุมบริษัทมีมูลคาทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังตอไปนี้

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
รายงานประจําป 2556
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รายงานประจําป 2556

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตั้ง

สํานักงานใหญ

ประเภท

ธุรกิจ

ชนิด

ของหุน

ทุน

ชําระแลว

จํานวนหุนที่
ออกจําหนาย

(หุน)

จํานวน
หุนที่ถือ

(หุน)

สัดสวน
การถือหุน

(%)

9.8 ทรัพยสินอื่น

ทรัพยสินอื่นที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบดวย เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง เคร่ืองใชใน
รานอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมูลคาสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งสิ้น 228.09 ลานบาท

9.9 ทรัพยสินทางปญญา

ตัง้แตเปดดําเนินการ บริษทั มกีารย่ืนคําขอจดทะเบยีนเคร่ืองหมายการคา และเครือ่งหมายบรกิาร สาํหรับผลิตภัณฑและ
บรกิารของบรษิทัทัง้ในและตางประเทศ เพือ่เปนการรักษาสิทธแิละไดรบัความคุมครองดานทรัพยสนิทางปญญาตามกฎหมาย
โดยมีเครื่องหมายการคา และเครื่องหมายบริการที่สําคัญ คือ “โออิชิ” รวมถึงเครื่องหมายการคาและเครื่องหมายบริการ
ทีจ่ดทะเบยีนทัง้รวมกบัและ/หรือแยกกบัเครือ่งหมาย “โออชิ”ิ อกีหลากหลายเครือ่งหมายไดแก  “ชาบชู”ิ “ราเมน” “นกิยุะ” 

 “คาคาชิ” “โอโนริ” “กรีนที” “ชาคูลลซา” “ฟรุตโตะ” “อะมิโน โอเค” “เนะโกะ” และ “ฟรุตซา” เปนตน

รวมถึง บริษัทไดจดลิขสิทธิ์ในตัวการตูน Oishi Neko (โออิชิ เนะโกะ) และตัวการตูนท่ีใชกับผลิตภัณฑชาคูลลซา ใน
หลากหลายรูปแบบและทาทางอีกดวย

9.10 การลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 บริษัทที่บริษัทถือหุนทั้งทางตรงและทางออม ในสัดสวนเกินกวารอยละ 50 ของหุนที่ออก
และจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัททั้งในและตางประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 4 บริษัท ดังนี้

 9.10.1 บริษัทยอยทางตรง

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตั้ง

สํานักงานใหญ

ประเภท

ธุรกิจ

ชนิด

ของหุน

ทุน

ชําระแลว

จํานวนหุนที่
ออกจําหนาย

ุุ

(หุน)

จํานวน
หุนที่ถือ

(หุน)

สัดสวน
การถือหุน

(%)

1. บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด

(โออิชิ เทรดดิ้ง)

57 อาคารปารค เวนเชอร ชั้นที่ 19

และชั้นที่ 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2. บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด

(โออิชิ ราเมน)

57 อาคารปารค เวนเชอร ชั้นที่ 19

และชั้นที่ 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

3. Oishi International Holdings

Limited (OIHL) *

30 หองเลขที่ 901-2 ซิลเวอรคอรท

ทาวเวอร 1 ถนนแคนตัน

จิมซาจุย เกาลูน ฮองกง

ผลิตและ

จําหนาย

อาหารและ

เครื่องดื่ม

รานอาหาร

บะหมี่ญี่ปุน

รองรับ

ธุรกิจใน

ตางประเทศ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

420,000,000

(บาท)

158,000,000

(บาท) 

9,400,000

(เหรียญฮองกง) 

4,200,000

1,580,000 

9,400,000

4,199,990

1,579,994

9,400,000

99.99

99.99

100
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บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตั้ง

สํานักงานใหญ

ประเภท

ธุรกิจ

ชนิด

ของหุน

ทุน

ชําระแลว

จํานวนหุนที่
ออกจําหนาย

(หุน)

จํานวน
หุนที่ถือ

(หุน)
ผูถือหุน

สัดสวน
การถือหุน

(%)

หมายเหตุ

* เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2557 OIHL ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 500,000 เหรียญฮองกง เปน 9,400,000 เหรียญฮองกง

โดยมีหุนที่ออกและชําระแลวในการเพิ่มทุนคราวนี้จํานวน 9,300,000 หุน รวมเปนหุนที่ออกและชําระแลวท้ังสิ้นจํานวน 9,400,000 หุน

พรอมเรียกชําระคาหุนเต็มจํานวนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557

 ** OSPLไดจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2557 

9.10.2 บริษัทยอยทางออม

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตั้ง

สํานักงานใหญ

ประเภท

ธุรกิจ

ชนิด

ของหุน

ทุน

ชําระแลว

จํานวนหุนที่
ออกจําหนาย

ุุ

(หุน)

จํานวน
หุนที่ถือ

(หุน)
ผูถือหุน

สัดสวน
การถือหุน

(%)

Oishi F&B (Singapore) 
Pte. Ltd. (OSPL) ** 
138 เซซิล สตรีท

 # 05 - 02 เซซิล คอรท

ประเทศสิงคโปร

รองรับ

ธุรกิจใน

ตางประเทศ

สามัญ 1

(เหรียญ

สิงคโปร)

1 1 Oishi

International 

Holdings 

Limited

100

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
รายงานประจําป 2556
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10. ขอพิพาท
ทางกฎหมาย

 สาํหรบัระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัและบริษทัยอยไมมขีอพพิาททางกฎหมายหรอืคดใีดๆ ทีต่องดวย

กรณีดังตอไปนี้ 

 (1) คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน

 (2) คดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมนีัยสําคัญ แตไมสามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได

 (3) คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
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11.1 หุนสามัญ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ลานบาท เปนทุนเรียกชําระแลวจํานวน 375 ลานบาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 187.5 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 2 บาท ทั้งนี้ หุนสามัญทั้งจํานวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

11.2 หุนกู

 บริษัทไดดําเนินการออกและเสนอขายหุนกู ครั้งท่ี 1/2556 จํานวน 1,000 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 ประเภทหุนกู   : หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู

 จํานวนท่ีเสนอขาย :  1,000,000 หนวย (หน่ึงลานหนวย)

 มูลคาที่ตราไวตอหนวย   :   1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

 มูลคาที่เสนอขาย  :  1,000,000,000 บาท (หน่ึงพันลานบาท)

 วันที่ออกหุนกู   :   7 สิงหาคม 2556 

 อายุหุนกู   :   3 ป

 อัตราดอกเบี้ย : รอยละ 4

 วันที่ครบกําหนด : 7 สิงหาคม 2559

 นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

 อันดับความนาเช่ือถือ : ระดับ A -  แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด

11.3 ผูถือหุน

 11.3.1 รายชื่อและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ 10 ราย ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

 ลําดับที่ รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ

  1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 149,360,199 79.659
  2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 13,678,700 7.295
  3. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 9,000,000 4.800
  4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 4,878,300 2.602
  5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 1,976,000 1.054
  6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 1,352,900 0.722
  7. นางหทัยรัตน จุฬางกูร 920,000 0.491
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  863,648 0.461
  9. บริษัท กรุงเทพ - แอกซา ประกันชวีิต จํากัด (มหาชน)
  โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด 287,500 0.153
 10. นายขวัญชัย เกิดแกวฟา 207,800 0.110
 11. ผูถือหุนรายยอย 4,974,953 2.653

  รวม 187,500,000 100

11. โครงสรางเงินทุน
โครงสรางเงินทุน
รายงานประจําป 2556
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 11.3.2 รายละเอียดของกลุมผูถือหุนรายใหญที่ระบุขางตน มีลักษณะเปน Holding Company หรือโดยพฤติการณมี
  อิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ มีดังตอไปนี้

  1) บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) ซึง่ประกอบธุรกจิหลกัผานบริษทัยอยเก่ียวกบัการผลิตและการจัดจาํหนาย
   เครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอล และไมผสมแอลกอฮอล รานอาหารญ่ีปุน

  2) ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 มีบริษัทท่ีเกี่ยวของกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 
   ถือหุนรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 65.89 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด 
   ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

 โดยรายช่ือและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ 10 ราย ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2556 มีดังนี้

 ลําดับที่ รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ

 1. บริษัท สิริวนา จํากัด 11,368,060,000 45.27
 2. The Central Depository (Pte) Limited 8,167,639,564 32.53
 3. Maxtop Management Corp. 3,694,675,000 14.71
 4. Sparkle View Development Limited 420,514,080 1.68
 5. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 107,000,000 0.43
 6. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 107,000,000 0.43
 7. นายปณต สิริวัฒนภักดี 107,000,000 0.43
 8. นางวัลลภา ไตรโสรัส 107,000,000 0.43
 9. นางอาทินันท พีชานนท 88,000,000 0.35
 10. นางวรางค ไชยวรรณ 65,650,500 0.26

11.4 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1,000 ลานบาทกับสถาบันการเงิน มีกําหนดชําระคืน
 เปนรายเดือนจํานวน 5 งวด งวดละ 200 ลานบาท โดยเริ่มชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2558 ดอกเบี้ยกําหนด

 ชําระเปนรายเดือน อัตราดอกเบ้ียคงที่

11.5 นโยบายจายเงินปนผลของบริษัทและบริษัทยอย

 บรษิทัและบริษทัยอยมนีโยบายจายเงนิปนผลในอัตราไมตํา่กวารอยละ 40 ของกาํไรสุทธหิลงัหกัภาษี และสาํรองตามกฎหมาย
 แลวของกลุมบรษิทั หากไมมเีหตจุาํเปนอ่ืนใด และการจายเงนิปนผลนัน้ไมมผีลกระทบตอการดาํเนนิงานปกตขิองกลุมบรษิทั

 อยางมนียัสาํคญั ทัง้นี ้การจายเงนิปนผลใหนาํปจจยัตาง ๆ  มาพจิารณาประกอบ เชน ผลการดําเนนิงาน และฐานะการเงิน
 ของบริษัท สภาพคลองของบริษัทการขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจาย

 เงินปนผลดังกลาวขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุน

 โดยบริษัทจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ประจําป 2555 และกําไรสะสม ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2.20 บาท 

 (สองบาทย่ีสบิสตางค) คดิเปนเงนิปนผลจายทัง้ส้ิน 412.5 ลานบาท หรอืประมาณรอยละ 63.07 ของกาํไรสุทธริวมประจําป 
 2555 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทดังกลาวขางตน



โครงสรางการจัดการ
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12. โครงสรางการจัดการ

12.1 โครงสรางคณะกรรมการ 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และ 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังรายละเอียดตอไปนี้

12.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 คน ดังนี้

1. นายณรงค ศรีสอาน ประธานกรรมการ

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ

3. นายวิกรม คุมไพโรจน กรรมการอิสระ

4. นางสาวพจนีย ธนวรานิช กรรมการอิสระ

5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ

6. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ

7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ

8. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ

9. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการ

10. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล(1) กรรมการ

11. นายพิษณุ วิเชียรสรรค กรรมการ

12. นางสุรียพร ประดิษฐทัศนีย กรรมการ

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เปนดังนี้

“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเวน นายวิกรม คุมไพโรจน 
นายชัย จรุงธนาภิบาล นางสาวพจนีย ธนวรานิช และนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล”

หมายเหตุ

(1)  นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ไดรับแตงตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 

  ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแทนนายปณต สิริวัฒนภักดี โดยมีผลตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2556 
(2)  นายปณต สิริวัฒนภักดี ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2556
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  ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่โดยอุทิศเวลา ใชความรู ความสามารถ และประสบการณเพื่อประโยชนตอ
  การดําเนินธุรกจิของบริษทั รวมถึงใหคาํแนะนํา และกํากับดแูลใหบรษิทัมีการดําเนินงานภายใตกรอบของกฎหมาย 
  วตัถปุระสงค ขอบงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถอืหุนอยางเครงครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ใหคาํแนะนํา 
  และกําหนดวิสยัทัศน กลยุทธ ตลอดจน เปาหมาย และนโยบายการดําเนนิงานของบริษทั รวมท้ัง กาํกับ ควบคุม ดแูล 
  การบรหิาร และการดาํเนนิงานของบริษทัใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และเปาหมายท่ีกาํหนดไว โดยคํานงึถงึ
  ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา กาํหนด และจดัใหมรีะบบการรายงานทางการเงนิและบญัช ีการตรวจสอบภายใน 
  การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และเช่ือถือได เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความ
  ถูกตอง โปรงใส และเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมถึงรับผิดชอบและดูแลใหมีการปฏิบัติตอ
  ผูถอืหุนอยางเทาเทยีม และรักษาผลประโยชนของผูถอืหุนและผูมสีวนไดเสยีทุกกลุม พรอมทัง้มกีารเปดเผยขอมูล
  อยางถูกตองครบถวน 

  อกีทัง้ หามมิใหกรรมการประกอบกจิการหรอืเขาเปนหุนสวนหรอืกรรมการ ในกิจการอนัมสีภาพอยางเดยีวกนั และ
  เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึง ในกรณีที่กรรมการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
  หรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ตามขอบังคับบริษัท 
  กฎหมาย และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
  ประเทศไทยประกาศกําหนด) มีสวนไดเสียในเรื่องใดกําหนดใหบุคคลดังกลาว ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
  เรื่องนั้นๆ 

  คณะกรรมการบริษทัมอีาํนาจมอบหมายแตงตัง้กรรมการจํานวนหนึง่ ใหเปนกรรมการบริหารเพ่ือดําเนนิการอยางหนึง่
  อยางใดหรอืหลายอยาง แทนคณะกรรมการบรษิทัได โดยในการมอบอาํนาจนัน้ จะตองอยูภายใตขอบเขตอาํนาจ
  ของคณะกรรมการบริษัท และมกีารกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน 

  โดยกิจการดังตอไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ

  1. เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองมีมติที่ประชุมผูถือหุน
  2. การทํารายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสีย หรืออยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยระบุให
   ตองไดรับมติจากท่ีประชุมผูถือหุน

  การดาํเนนิกิจการทีจ่ะตองไดรบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชมุผูถอืหุนดวยคะแนนเสยีง
  ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนทีเ่ขาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มดีงัตอไปน้ี

  1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนท่ีสําคัญของบริษัทใหบุคคลอ่ืน
  2. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนมาเปนของบริษัท
  3. การตกลง แกไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวน
   ที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
   วัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน
  4. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท
  5. การเพ่ิมทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการออกหุนกู
  6. การเลิกบริษัท
  7. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
  8. การใดท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
   ตลาดหลักทรัพย ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎ ระเบียบ และประกาศท่ีเกีย่วของกําหนด
   ใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน หรือ
   รายการเก่ียวโยงกัน

โครงสรางการจัดการ
รายงานประจําป 2556
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  การปฐมนิเทศ

  คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพื่อใหกรรมการใหมรับทราบความคาดหวัง
  ที่บริษัทมีตอบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของ
  บริษทั ตลอดจนสรางความรู ความเขาใจในธุรกจิและการดําเนนิงาน รวมถงึการเยีย่มชมหนวยปฏบิตักิารดานตางๆ
   ของบริษัทเพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ

   การพัฒนากรรมการ

  บริษัทมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนใหกรรมการของบริษัททุกคนเขารวมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตร
  การอบรมตางๆ ทีเ่ปนประโยชน ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors 
  Association) หรือ IOD ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือองคกรอิสระตางๆ เพื่อเสริมสรางความรู และเปน
  ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

  โดยในป 2556 นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ไดเขาอบรมในหลักสูตร Director Certification Program หรือ DCP 
  รุนที่ 180/2556 และนายวิกรม คุมไพโรจน ไดเขาอบรมในหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program 
  หรือ ACEP รุนที่ 7/2556 ซึ่งจัดโดย IOD

 12.1.2 คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 คน ดังนี้

  1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร
  2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริหาร
  3. นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการบริหาร
  4. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล(1) กรรมการบริหาร
  5. นายพิษณุ วิเชียรสรรค กรรมการบริหาร
  6. นางสุรียพร ประดิษฐทัศนีย กรรมการบริหาร
  7. นายไพศาล อาวสถาพร กรรมการบริหาร

  หมายเหตุ

  (1) นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ไดรับแตงตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 

   ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารแทนนายไพบูลย คุจารีวณิช โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556

  (2) นายไพบูลย คุจารีวณิช ไดลาออกจากตําแหนง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2556

  (3) นายแมทธิว กิจโอธาน ไดลาออกจากตําแหนง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2556

  (4) นายอนิรุทธิ์ มหธร ไดลาออกจากตําแหนง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 30 ธันวาคม 2556 

  ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  1. ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย 
   เงื่อนไข กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัท เวนแตรายการท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
  2. มอีาํนาจจดัทาํ เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกจิ และกลยุทธทางธรุกจิของบรษิทัตอคณะกรรมการ
   บริษัท
  3. กาํหนดแผนธรุกิจ อาํนาจการบรหิารงาน กาํหนดงบประมาณสาํหรบัประกอบธุรกิจประจําป และงบประมาณ
   รายจายประจาํป เพือ่เสนอตอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตั ิและดําเนนิการตามแผน และกลยทุธทาง
   ธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ไดแถลงตอคณะกรรมการบริษัท
  4. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการ
   ดาํเนนิงาน กลยทุธทางธรุกจิ งบประมาณ และอาํนาจบรหิารตางๆ ตามทีไ่ดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั
   ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเอ้ือตอสภาพธุรกิจ
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5. มีอํานาจดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของ
การคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท ยกเวน ตําแหนงต้ังแตผูชวย
กรรมการผูจัดการขึ้นไป

6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเขาทําธุรกรรมและดําเนินการตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอย ดังนี้

6.1 อนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การเขาเปนผูคํ้าประกัน และการใชจายเงินเพื่อ
 เขาทําธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชนการจายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา การสั่งซื้อสินคา 

  เครื่องจักร อุปกรณ และวัตถุดิบ และการใชจายเงินเพื่อการดําเนินงานตางๆ เปนตน
 6.2 อนุมัติงบประมาณประจําปของบรษิัทยอย

 ทั้งนี้ อํานาจในการดําเนินการตางๆ ตามที่ระบุขางตนใหเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้

1. กรณกีารส่ังซ้ือวัตถดุบิหลกั ใหคณะกรรมการบรหิารอนมุตัไิดไมเกนิครัง้ละ 1,000,000,000.- บาท (หนึง่พนั
ลานบาทถวน)

2. กรณอีืน่ๆ นอกเหนือจากการสัง่ซือ้วตัถดุบิหลกั ใหคณะกรรมการบรหิารอนุมตัไิดไมเกนิครัง้ละ 100,000,000.- 
บาท (หน่ึงรอยลานบาทถวน) หรือจํานวนเทียบเทา หรือเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ยกเวน
การตัดจาํหนายทรพัยสนิ ใหคณะกรรมการบรหิารอนมุตัไิดไมเกนิคร้ังละ 10,000,000.- บาท (สบิลานบาทถวน)
และการจายเงินคารับรอง การกุศล และสินคาเผยแพร ใหคณะกรรมการบริหารอนุมัติไดไมเกินครั้งละ

 3,000,000.- บาท (สามลานบาทถวน)

7. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเปดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทั้ง การกําหนดผูมีอํานาจ
สั่งจายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัท

8. มอีาํนาจพจิารณาอนุมตังิบประมาณการข้ึนเงนิเดอืนหรอืปรบัระดบัเงนิเดอืนพนักงานประจาํป และการจายเงนิ
รางวัลประจําป (เงินโบนัส) ใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ยกเวน ตําแหนงต้ังแตผูชวยกรรมการ    
ผูจัดการขึ้นไป

9. มีอํานาจพจิารณาอนุมัติการสั่งจายเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
10. มีอํานาจคัดเลือก วาจาง เลิกจาง เลื่อนตําแหนง ลงโทษทางวินัย โยกยาย ปรับระดับ ขึ้นเงินเดือน ปรับอัตรา

เงนิเดอืน กาํหนดโบนสั สวัสดกิาร หรอืสิทธปิระโยชนอยางอืน่ ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอืน่
ของพนกังานของบรษิทัในทุกตาํแหนง ยกเวน ตาํแหนงผูชวยกรรมการผูจดัการขึน้ไป และใหมอีาํนาจมอบหมาย
ใหกรรมการผูจดัการ หรอืผูไดรบัมอบหมายใหทาํการแทนของบรษิทั เปนผูมอีาํนาจแทนบรษิทั ในการลงนาม
ในสัญญาจางที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ภายใตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

11. อนุมัติการแตงตั้งผูแทนของบริษัทเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการในบริษัทยอย เพื่อ

ควบคมุดแูลการบริหารงานตางๆ ตามทีไ่ดรบัอนุมตัจิากบริษทั ใหเปนไปอยางมีประสทิธภิาพและไดรบัประโยชน
สูงสุด

12. กาํกบั ดแูล และอนมุตัเิรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดาํเนนิงานของบริษทั และอาจแตงตัง้หรอืมอบหมาย หรอืมอบอาํนาจ
ใหบคุคลใดบุคคลหนึง่ หรอืหลายคนกระทําการอยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารไดตามท่ีเหน็สมควร
เชน แตงตัง้คณะอนกุรรมการในการจดัหาวตัถดุบิหลัก แตงต้ังคณะอนกุรรมการในการพิจารณาการขึน้เงนิเดอืน
หรือการกําหนดเงินโบนัสแกพนักงาน ยกเวน ตาํแหนงผูชวยกรรมการผูจดัการข้ึนไป แตงต้ังคณะอนุกรรมการ
ชดุตางๆ ทีม่คีวามรู ความเชีย่วชาญในกจิการเฉพาะทาง เพือ่บรหิาร และกล่ันกรองกจิการงานกอนทีจ่ะนําเสนอ

ตอคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไขขอบเขตแหง
การมอบอํานาจนั้นๆ ได

13. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โครงสรางการจัดการ
รายงานประจําป 2556
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 อน่ึง การอนุมตัริายการดังกลาวขางตน จะตองไมมลีกัษณะเปนการอนุมตักิารเขาทาํรายการท่ีทาํใหคณะกรรมการบริหาร
หรอืผูรบัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมุตักิารเขาทาํรายการทีต่น หรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง หรอืมสีวน
ไดเสยี หรอือาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอืน่ใด (ตามขอบงัคบับริษทั และตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรพัย ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยประกาศกาํหนด) กบับรษิทัหรอืบรษิทัยอย ยกเวน เปนการอนมุตักิารเขา
ทาํรายการทีเ่ปนไปตามนโยบายและหลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดพจิารณาอนมุตัไิว ทัง้น้ี กรรมการบรหิารทีม่สีวนไดเสยี
ในเรื่องดังกลาว ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการมีอํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริหารไดตามที่จําเปนหรือเห็นสมควร

 12.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 คน ดังนี้

  (1) นายวิกรม คุมไพโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ
  (2) นางสาวพจนีย ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ
  (3) นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ

  หมายเหต ุ   นางสาวพจนยี ธนวรานชิ และนายชยั จรงุธนาภบิาล เปนกรรมการตรวจสอบ ทีม่คีวามรูและประสบการณ

              ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

  วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ

  กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ 3 ป และหากกรรมการตรวจสอบพนจากตาํแหนงตามวาระ
  อาจไดรบัการแตงตั้งใหมอีกได

  กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหนง ใหยืน่ใบลาออกตอประธานกรรมการบรษิทัและใหคณะกรรมการ
  บริษัทเปนผูอนุมัติ

  เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนง หรอืมเีหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไมสามารถอยูจนครบวาระได
  มีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนท่ีกําหนดไว คณะกรรมการบริษัทตองแตงต้ังกรรมการตรวจสอบรายใหม
  ใหครบถวน อยางชาภายใน 3 เดือนนับแตวันท่ีจํานวนสมาชิกไมครบถวน

  ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตําแหนง ตองอยู
  รักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมจะเขารับหนาที่

  ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

   1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
   2. สอบทานใหบรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit)
    ทีเ่หมาะสมและมีประสทิธผิล และพจิารณาความเปนอสิระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ
    เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใด     
    ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน
   3. สอบทานใหบริษทัปฏิบตัติามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
    และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท
   4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตงตัง้บคุคลซึง่มคีวามเปนอสิระ เพือ่ทาํหนาท่ีเปนผูสอบบญัชขีองบรษิทั และเสนอ
    คาตอบแทนของบคุคลดงักลาว รวมท้ังเขารวมประชมุกบัผูสอบบญัชโีดยไมมฝีายจดัการเขารวมประชมุดวย
    อยางนอยปละ 1 ครั้ง
   5. พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
    ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ี เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาว สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
    ตอบริษัท
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   6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย เปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
    ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 12.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 คน ดังนี้

  (1) นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
  (2) นายพิษณุ วิเชียรสรรค กรรมการบริหารความเส่ียง 
  (3) นางสุรียพร ประดิษฐทัศนีย กรรมการบริหารความเส่ียง
  (4) นายมารุต บูรณะเศรฐกุล (1) กรรมการบริหารความเส่ียง
  (5) นายไพศาล อาวสถาพร กรรมการบริหารความเส่ียง
  (6) นางจิตเกษม หมูมิ่ง กรรมการบริหารความเส่ียง
  (7) นางไพฑูรย  ศิริบวรเกียรติ (2) กรรมการบริหารความเส่ียง
  (8) นางสาวเจษฎากร  ธราธิป (3) กรรมการบริหารความเส่ียง
  (9) นายธานี พรพิสุทธิ์ศักด์ิ กรรมการบริหารความเส่ียง
  (10) นายกิตติ เวศยาสิรินทร กรรมการบริหารความเส่ียง
  (11) นางสาวจารุณี กังวานวงศสกุล (4) กรรมการบริหารความเส่ียง
  (12) นายสงวน พงศหวาน (5) กรรมการบริหารความเส่ียง

  หมายเหตุ

  (1) นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ไดรับแตงตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 
   ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 
  (2) นางไพฑูรย ศิริบวรเกียรติ ไดรับแตงตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 
   ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556
  (3)    นางสาวเจษฎากร ธราธิป ไดรับแตงตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557 
   ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557

  (4) นางสาวจารุณี กังวาลวงศสกุล ไดรับแตงตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 

   ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 
  (5) นายสงวน พงศหวาน ไดรับแตงตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 
   ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 
  (6) นายไพบูลย คุจารีวณิช ไดลาออกจากตําแหนง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 

  (7) นายอนิรุทธิ์ มหธร ไดลาออกจากตําแหนง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 30 ธันวาคม 2556 

  ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

  1. กาํหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่งโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยใหครอบคลุม
   ความเส่ียงหลักของธุรกจิ เชน ความเส่ียงจากธุรกิจ (Business Risk) ความเส่ียงดานการปฏิบตักิาร (Operational 

   Risk)
  2. เสนอตอกรรมการผูจดัการเพือ่แตงตัง้คณะทาํงานในการบรหิารความเสีย่งแตละประเภท โดยใหรายงานตรง
   ตอคณะกรรมการชุดนี้
  3. จัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยเปาหมายของบริษัท ขั้นตอนการ
   ดําเนินงาน หลักเกณฑในการประเมินความเส่ียง จัดลําดับความสําคัญผลกระทบของความเส่ียงตางๆ และ

   แผนปฏิบัติการเพ่ือปองกัน หรือลดผลกระทบจากความเส่ียง

โครงสรางการจัดการ
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

  4. อนุมัติแผนการจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม และใหไดรับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
  5. ทบทวนความเพียงพอของกรมธรรมประกันภัยและประกันชีวิตตางๆ
  6. ติดตามความเส่ียงท่ีสําคัญของบริษัท ตลอดจนกระบวนการบงชี้และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
  7. ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ในการดําเนินการบริหารความเส่ียง
  8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงที่สําคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
  9. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง

  12.1.5 คณะกรรมการสรรหา

  คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 คน ดังนี้

  (1) นายวิกรม คุมไพโรจน ประธานกรรมการสรรหา
  (2) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการสรรหา
  (3) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการสรรหา

  ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

  1. สรรหาบุคคลท่ีมคีณุสมบัตเิหมาะสมและสมควรไดรบัการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษทั เพือ่ใหคณะกรรมการ
   บริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตามแตกรณี
  2. สรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและสมควรไดรบัการเสนอชือ่ใหดาํรงตาํแหนง ตัง้แตระดบัผูชวยกรรมการ
   ผูจัดการข้ึนไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  3. กาํหนดวธิกีารและหลกัเกณฑการสรรหากรรมการ และผูบรหิารของบรษิทั ตัง้แตระดบัผูชวยกรรมการผูจดัการ
   ขึ้นไป
  4. ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เก่ียวกับการสรรหาบุคลากร ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนมอบหมาย

 12.1.6 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 5 คน ดังนี้

  (1) นายณรงค  ศรีสอาน ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน

  (2) นายวิกรม คุมไพโรจน กรรมการกําหนดคาตอบแทน
  (3) นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการกําหนดคาตอบแทน

  (4) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการกําหนดคาตอบแทน
  (5) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการกําหนดคาตอบแทน

  ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

  1. กาํหนดอัตราการจายผลตอบแทนและผลประโยชนอืน่ ๆ  ใหกบัคณะกรรมการทกุคณะ เพือ่ผานการพจิารณา
   ของคณะกรรมการบริษัท กอนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
  2. กําหนดอัตราการจายผลตอบแทนและผลประโยชนอื่น ๆ ใหกับผูบริหารระดับสูง ตั้งแตระดับผูชวยกรรมการ
   ผูจัดการ เพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
  3. ปฏบิตักิารอ่ืนใดทีเ่ก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทน ตามทีค่ณะกรรมการบริษทั หรอืท่ีประชมุผูถอืหุนมอบหมาย

  นโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทมีดังนี้

  1. เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 

  2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย 
  3. พิจารณาถึงภาระหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะ
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 12.1.7 เลขานุการบริษัท

  นางจิตเกษม หมูมิง่ ไดรบัแตงตัง้โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 3/2556 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2556 ใหเปน
  เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

  หมายเหตุ

  นายไพบูลย คุจารีวณิช ไดลาออกจากตําแหนง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2556

  ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  1. มีอํานาจหนาที่ในการติดตอและลงนาม ในเอกสารท่ีจะแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

  2. มหีนาทีแ่ละความรับผดิชอบตามพระราชบัญญตัหิลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2551 และตามทีก่าํหนด
   โดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

 12.1.8 คณะผูบริหาร (1)

  ผูบริหารของบริษัทประกอบดวย

  (1) นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล (2) กรรมการผูจัดการ
  (2) นายไพศาล อาวสถาพร รองกรรมการผูจัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร
  (3) นางจิตเกษม หมูมิ่ง ผูชวยกรรมการผูจัดการกลุมงานบัญชีการเงิน
  (4) นางสาวเจษฎากร ธราธิป (3) ผูชวยกรรมการผูจัดการ-สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม 
  (5) นางไพฑูรย ศิริบวรเกียรติ (4) ผูชวยกรรมการผูจัดการกลุมงานบริหารทรัพยากรมนุษย                                                  

  หมายเหตุ

  (1) แสดงรายชือ่ผูบรหิารตามนยิามของประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2557 

   เทานั้น โดยรายช่ือกรรมการบริษัทแสดงในขอ 12.1.1 แลว

  (2) นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการแทนนายแมทธิว กิจโอธาน โดยมีผลต้ังแตวันที่ 

   1 สิงหาคม 2556 นายแมทธิว กิจโอธาน ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 

  (3) นางสาวเจษฎากร ธราธิป ไดรับแตงตั้งใหเปนผูชวยกรรมการผูจัดการ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 6 มกราคม 2557  

  (4) นางไพฑูรย ศิริบวรเกียรติ ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยกรรมการผูจัดการ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557

  ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ

  1. รบัผดิชอบในการกําหนดกลยุทธทางธรุกจิของบรษิทั กาํกบัดูแลการดาํเนนิกจิการ และการบริหารงานประจํา
   ตามนโยบายของบริษทั ใหเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธภิาพตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ 
   คณะกรรมการบริหารไดกําหนดไว
  2. ประสานงานกับหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อใหการดําเนินการ
   ทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเส่ียงของบริษัท เปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจน
   มติที่ประชุมผูถือหุน มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักธรรมาภิบาล

  3. กํากับ ดูแล และสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่สอดคลองกับทิศทาง
   ธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลุมอํานาจและความรับผิดชอบดังนี้

   3.1 นาํเสนอตอคณะกรรมการบรหิาร เพือ่พจิารณาอนมุตักิารแกไขปรับปรงุแนวทางการบรหิารทรพัยากรมนษุย
    ของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร รวมถึงการวางแผนอัตรากําลัง 
    การวางแผนและกาํหนดอตัราการวาจาง การกาํหนดโครงสรางคาตอบแทนและสวสัดิการ สาํหรบัพนกังาน
    ทกุระดับ และการกําหนดวธิกีารและหลกัเกณฑการสรรหาพนกังานของบรษิทั ตัง้แตระดบัผูอาํนวยการ
    หรือผูจัดการทั่วไปโรงงานลงไป

โครงสรางการจัดการ
รายงานประจําป 2556
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   3.2 อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกยายหมุนเวียน การพัฒนาบุคลากร และการสราง
    บุคลากรทดแทนขององคกร
   3.3 อนมุตักิารวาจางพนักงานของบริษทัและบริษทัยอย การเล่ือนตําแหนง การปรับระดับ การปรับเงินเดือน 
    การลงโทษทางวินัย การเกษียณ และการตออายุการทํางาน สําหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 
    ตั้งแตระดับผูอํานวยการ หรือผูจัดการท่ัวไปโรงงานลงไป 
   3.4 อนมุตักิารโยกยาย สบัเปลีย่น หมนุเวยีนภายในบรษิทัและระหวางบรษิทักบับรษิทัยอย และผลการประเมิน
    การปฏิบัติงานของพนักงาน ตั้งแตระดับผูอํานวยการหรือผูจัดการท่ัวไปโรงงานลงไป
   3.5 อนุมัติการฝกอบรมพนักงาน

   อนึ่ง การแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และการประเมินผลงานหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน จะตองไดรับความ
   เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเทานั้น

  4. พจิารณาอนุมตัสิัง่จายเงนิเพือ่การทําธรุกรรมของบริษทั ภายในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดกาํหนดไว
  5. มอบหมายใหบคุคลใดบคุคลหนึง่ หรอืหลายคนกระทาํการอยางหนึง่อยางใดแทนตามทีเ่หน็สมควรได ภายใน
   ขอบเขตแหงอํานาจท่ีไดรับ โดยการมอบหมายดังกลาว ตองไมขัดหรือแยงกับคําส่ังที่คณะกรรมการบริษัท 
   และ/หรือคณะกรรมการบริหารไดกําหนดไว
  6. มอีาํนาจอ่ืนๆ ตามท่ีขอบงัคบัการทํางานไดกาํหนดไว และใหรวมถึงอาํนาจในการดําเนินงานของบริษทั ตามท่ี
   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหารมอบหมาย

  ทั้งน้ี การอนุมัติรายการดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติการเขาทํารายการท่ีทําใหกรรมการ
  ผูจัดการหรือผูรับมอบหมายจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
  มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
  ลกัษณะดงักลาว จะตองเสนอตอทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื
  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถอืหุน (แลวแตกรณ)ี เพือ่พจิารณาอนุมตัริายการดังกลาว ตามท่ี 
  ขอบังคับของบริษัทหรือบริษัทยอยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด

  คณะกรรมการบริษทักําหนดเปาหมายการปฏิบตังิานของกรรมการผูจดัการ และผูบรหิาร และใหมกีารประเมินผล
  การปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการและผูบริหารเปนประจําทุกป กรรมการผูจัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ของผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการลงไปตามลําดับ โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินท่ีเชื่อมโยง

  กับแผนกลยุทธและแผนงานประจําป เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนและมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม โดยขอ
  อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท



52

โครงสรางองคกร 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ

กลุมงานบัญชีการเงิน

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ

กลุมงานการผลิต

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการกลุมงานบริหาร

ทรัพยากรมนุษย

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ

กลุมงานซัพพลายเชน

รองกรรมการ
ผูจัดการ

ธุรกิจอาหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ผูอํานวยการฝายการตลาด
เครื่องดื่มชาเขียว

ผูอํานวยการ
ฝายการเงิน

ผูอํานวยการ
ฝายการผลิตเครื่องดื่ม

ผูอํานวยการ
ฝายสื่อสาร
องคกร

ผูอํานวยการ
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูอํานวยการ
ฝายตรวจสอบ

ภายใน
ผูอํานวยการ
ฝายจัดซื้อ

ผูอํานวยการฝายการตลาด
ธุรกิจอาหาร

ผูอํานวยการฝายการตลาด
เครื่องดื่มไมใชชาเขียว

ผูอํานวยการ
ฝายบัญชี

ผูอํานวยการ
ฝายการผลิตอาหาร

ผูอํานวยการ
ฝายคลังสินคาและโลจิสติก

ผูอํานวยการ
ฝายปฏิบัติการ

ผูอาํนวยการ
ฝายวางแผนการขาย

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารการเงิน

ผูอํานวยการ
ฝายวิจัยและพัฒนา

ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาโครงการ

ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาธุรกิจ

ผูอํานวยการฝายกฎหมาย
และกํากับดูแล

ผูอํานวยการ
ฝายประกันคุณภาพ

คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

เลขานุการบริษัท



53
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

12.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูบริหาร

 12.2.1 กรณทีีก่รรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารครบวาระ และ/หรอื มตีาํแหนง
  วางลงดวยเหตุอื่น 

  คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรู 
  ความสามารถ และประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ รวมท้ังมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ
  บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
  กฎหมายอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวของ เพือ่ประโยชนตอการดาํเนินงานของบรษิทัใหมปีระสทิธภิาพ จากนัน้จงึนาํเสนอท่ีประชมุ
  คณะกรรมการบริษทั หรอืท่ีประชุมผูถอืหุนเพือ่พจิารณาแลวแตกรณี ทัง้น้ี การแตงตัง้โดยท่ีประชุมผูถอืหุนเปนไป
  ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

  1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหน่ึงเสียง
  2. ผูถอืหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงทีม่อียูทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรอืหลายคนเปนกรรมการ
   ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
  3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ      
   ทีจ่ะพงึมหีรือพงึเลอืกไดในครัง้น้ัน ในกรณีทีบ่คุคลซ่ึงไดรบัการเลือกต้ังในลาํดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทากนั
   เกินจํานวนกรรมการท่ีพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

  สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูบริหาร คณะกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาสรรหาผูบริหาร
  ระดับตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการข้ึนไป เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงต้ังตอไป
  รวมถึงจัดใหมกีารติดตามความคืบหนา แผนสืบทอดตําแหนงท่ีครอบคลุมตําแหนงกรรมการผูจดัการและผูบรหิาร
  ระดบัสงูดงักลาว เพือ่ใหมัน่ใจวาบรษิทัมผีูบรหิารท่ีมคีวามรู ความสามารถ และประสบการณอนัสามารถสบืทอด
  ตําแหนงที่สําคัญตอไปในอนาคต 

 12.2.2 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  บรษิทัไดกาํหนดหลักเกณฑในการคัดเลอืกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคณุสมบตัขิองผูทีจ่ะไดรบั
  การแตงตัง้เขาเปนกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบของบรษิทัโดยกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ
  ของบริษัท ตองมีคุณสมบัติในวาระการดํารงตําแหนงดังนี้

  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
   ความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
   ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดวย
  2. ไมเปน หรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ไดเงินเดือนประจํา
   จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ นิติบุคคลที่อาจมี
   ความขัดแยง กิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการอื่นๆ ที่กลาวขางตน หรือไมเปนหรือเคยเปนผูมีอํานาจควบคุม
   ในกิจการท่ีกลาวขางตน เวนแตไดพนจากลักษณะดังกลาวแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง
  3. ไมเปนหรอืเคยเปนผูถอืหุนรายใหญ กรรมการ ผูบรหิาร หุนสวน หรอืผูมอีาํนาจควบคุมของกจิการท่ีม ีหรอืเคยมี
   ความสัมพันธทางธุรกิจหรือใหบริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย
   ในลาํดบัเดยีวกัน ผูถอืหุนรายใหญ นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง หรอืผูมอีาํนาจควบคมุในกจิการทีก่ลาวขางตน 
   ในลักษณะท่ีอาจขัดขวางการใชวจิารณญาณอยางอิสระของตน เวนแตไดพนจากลักษณะดังกลาวไมนอยกวา 
   2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง โดยความสัมพันธดังกลาวหมายความถึงความสัมพันธดังตอไปนี้

   (1) รายการท่ีเปนธรุกรรมปกติ รายการเชา/ใหเชาอสงัหารมิทรพัย รายการเก่ียวกบัสินทรพัย/บริการ รายการให
    หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน มูลคารายการต้ังแต 20 ลานบาท หรือตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพย    
    ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทแลวแตจํานวนใดต่ํากวา
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   (2) การใหบริการทางวิชาชีพอื่นนอกจากการใหบริการดานสอบบัญชี เชน ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
    กฎหมาย การประเมินราคาทรัพยสิน มูลคารายการเกิน 2 ลานบาทตอป 

    ความสมัพนัธทางธรุกจิหรือการใหบรกิารทางวชิาชพีดังกลาวขางตน ตองไดรบัอนมุตัโิดยมมีตเิปนเอกฉนัท
    จากคณะกรรมการบรษิทัเสยีกอน เพือ่ใหมัน่ใจวามคีวามจาํเปนและสมควร และใหเปดเผยความสมัพนัธ
    ดังกลาว ของกรรมการอิสระรายท่ีเก่ียวของในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) / รายงาน
    ประจาํป (แบบ 56-2) / หนงัสอืเชญิประชมุ (กรณตีอวาระการดาํรงตาํแหนงของกรรมการอสิระรายทีเ่กีย่วของ)
  4. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบญัชีของบรษิทั บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม บรษิทัยอยลาํดับเดยีวกัน ผูถอืหุน
   รายใหญ นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง หรอืผูมอีาํนาจควบคมุในกจิการทีก่ลาวขางตน รวมทัง้ไมเปนผูถอืหุน
   รายใหญ กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีที่มีผูสอบบัญชีดังกลาว
   สังกัดอยู เวนแตไดพนจากลักษณะดังกลาวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
   5. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส 
   พีน่อง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบรหิาร ผูถอืหุนรายใหญ ผูมอํีานาจควบคุม หรอืบคุคลท่ีจะไดรบั
   การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 
  6. ไมเปนกรรมการท่ีไดรบัแตงตัง้เพ่ือเปนตวัแทนกรรมการของบริษทั ผูถอืหุนรายใหญ หรอืผูถอืหุนทีเ่ปนผูเกีย่วของ
   กับผูถอืหุนรายใหญของบริษัท
  7. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระในเรื่องที่เกี่ยวของได
  8. กรณีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจเรื่องการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 
   บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจ
   ในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) สามารถทําได โดยกรรมการอิสระรายน้ันตองไมเปนกรรมการ

   ตรวจสอบดวย
  9. สามารถดํารงตาํแหนงกรรมการอิสระในบรษิทัใหญ บรษิทัยอย และบรษิทัยอยลาํดบัเดียวกนั แตตองเปดเผย
   ขอมูลเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระในบริษัทเหลานั้น และคาตอบแทนรวมท่ีไดรับในแบบแสดง
   รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)

12.3 การกํากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบรษิทัไดใหความสาํคญัอยางยิง่กบัการบรหิารและดาํเนนิงาน โดยยดึมัน่ในความซือ่ตรงและโปรงใส โดยไดถอื
ปฏบิตัติามแนวทางปฏิบตัสิาํหรบักรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of Best Practices) ทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ และ/หรอื หนวยงาน
กาํกบัดแูลทีเ่กีย่วของกาํหนดไวอยางเครงครดั นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพจิารณากําหนดนโยบายกํากับดแูลกจิการท่ีดี

ใหสอดคลองกับแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อความโปรงใสในการดําเนินงาน และเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุน 

ผูลงทุนทั่วไป และผูเก่ียวของทุกฝาย โดยความมุงหวังที่จะยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหทัดเทียมกับบริษัทชั้นนํา
อื่นๆ ทั้งนี้ เพ่ือผลสัมฤทธ์ิสุดทายอันได แก การบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท 
รวมถึงมีการทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงใหเหมาะสม รวมถึงจัดทําเปนรายงานการกํากับดูแล

กิจการและเปดเผยไวในรายงานประจําปดวย

โครงสรางการจัดการ
รายงานประจําป 2556



รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัท

และผูบริหาร
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 1. นายณรงค ศรีสอาน            

ประเภทกรรมการ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
วันที่ไดรับแตงตั้ง  26 มกราคม 2549
ตําแหนงปจจุบัน  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
วัน/เดือน/ปเกิด  5 พฤษภาคม 2471
อายุ  86  ป  
คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ • Directors Accreditation Program (DAP ป 2547)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น  ไมมี

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี  

จํานวนปที่เปนกรรมการ  8 ป 1 เดือน 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไมมี  

ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
ปจจุบัน    รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารคนท่ี 2    
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจํากัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการ
  บริษัท คอสมอสบริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
  ประธานกรรมการ
  กลุมบริษัทสุราบางย่ีขัน
  ประธานกรรมการ
  บริษัท ธนากรผลิตภัณฑนํ้ามันพืช จํากัด 
    รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

13. รายละเอียดเก่ียวกับ
คณะกรรมการบริษัท
และผูบริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  
ปจจุบัน   รองประธานกรรมการ 
  International Beverage Holdings Limited
  รองประธานกรรมการ
  บริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด
  กรรมการ

  International Beverage Holdings (UK) Limited

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่อง  ไมมี
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความ  
ขัดแยงทางผลประโยชน

ประสบการณ 

2547 - ม.ค. 2556   ประธานกรรมการ

  บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร (2008) จํากัด 

2541 - เม.ย. 2554  กรรมการอิสระ

  บริษัท ทรูคอรปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  ไมมี

* นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
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 2. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี             

ประเภทกรรมการ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

วันที่ไดรับแตงตั้ง  26 มกราคม 2549

ตําแหนงปจจุบัน  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

  กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

วัน/เดือน/ปเกิด  20 มกราคม 2518

อายุ  39 ป

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 

  มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร การเงินการธนาคาร 

  มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาบริหารทั่วไป   

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ • Directors Accreditation Program (DAP ป 2547)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมหลักสตูรของสถาบันอื่น  ไมมี 

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี  

จํานวนปที่เปนกรรมการ  8 ป  1 เดือน

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น             

ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ

  บริษัท  อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

  บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)

  กรรมการ

  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

  รองประธานกรรมการ คนที่ 4 รองประธานกรรมการบริหาร  

  คนที ่1 ประธานคณะกรรมการสรรหา และกาํกบัดแูลกจิการ 

  กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง

  บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

ปจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผูอํานวยการใหญ

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการ

  บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด

  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด

  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด

รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  
ปจจุบัน   ประธานกรรมการ
  บริษัท ถังไมโอคไทย จํากัด
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตต้ิง จํากัด
  บริษัท ไทยโมลาส จํากัด
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด
  บริษัท ไทยดร้ิงค จํากัด
  บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
  บริษัท อาหารเสริม จํากัด
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากัด
  บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด
  รองประธานกรรมการ
  บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
  บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
  บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด 
  กลุมบริษัทสุรากระทิงแดง
  บริษัท ทศภาค จํากัด
  บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร (2008) จํากัด
  International Beverage Holding (China) Ltd.
  รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
  กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)  
  กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
  กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
  International Beverage Holdings Limited 
  กรรมการ
  บริษัท เบียรชาง จํากัด
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด จํากัด
  บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส จํากัด 
  บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด
  บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
  บริษัท จุฬา ยูไนเต็ด จํากัด
  บริษัท อเดลฟอส จํากัด
  บริษัท ปฐมภักดี จํากัด 
  บริษัท สปอรต แอนด รีครีเอชั่น แมนเนจเมนท จํากัด
  Fraser and Neave, Limited
  Times Publishing Limited
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ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  

ปจจุบัน   กรรมการ
  InterBev Investment Limited
  Great Brands Limited
  Best Spirit Company Limited
  Super Brands Company Pte. Ltd.
  InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
  InterBev (Singapore) Limited
  Blairmhor Distillers Limited
  Blairmhor Limited
  International Beverage Holding (UK) Limited
  Inver House Distillers Limited
  Beer Chang International Limited

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่อง  ไมมี 
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  ไมมี 

*นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 3. นายวิกรม  คุมไพโรจน           

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ
วันที่ไดรับแตงตั้ง  10 พฤศจิกายน 2549
ตําแหนงปจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ 
  กรรมการกําหนดคาตอบแทน
วัน/เดือน/ปเกิด  23 มกราคม 2489
อายุ  68 ป
คุณวุฒิการศึกษา • อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2509)
 • ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศ 
  จาก Michigan State University,USA (2511)
 • ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวิชาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวาง 
  ประเทศ  จาก Michigan State University,USA (2515)
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขา Humanities จาก   
  Schiller International University, London (2546)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ • Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 63/2550
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุนที ่7/2556

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหาร ระดับสูง รุนท่ี 14/2555
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี   

จํานวนปที่เปนกรรมการ  7 ป 3 เดือน 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปจจุบัน  ประธานกรรมการ
  บริษัท คันทรี่ กรุป ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
  กรรมการคณะกรรมการบริษัท และกรรมการคณะกรรมการ
  บรรษัทภิบาล
  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
ปจจุบัน  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  หอการคาอังกฤษ - ไทย
  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
  (ก.ล.ต.)
  ประธานกรรมการ
  บริษัท สปอรต แอนด รีครีเอชั่น แมนเนจเมนท จํากัด 
  กรรมการ 
  บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จํากัด
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ  ไมมี 
บริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ประสบการณ 

2548 และ 2550 - 2551  กรรมการ
  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

2546 - 2549  เอกอัคราชทูต 

  ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

  เอกอัคราชทูต 

  ณ กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอรแลนด 

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  ไมมี 

*นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ
วันที่ไดรับแตงตั้ง  24 กุมภาพันธ 2552

ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ
วัน/เดือน/ปเกิด  13 กันยายน 2489
อายุ  68 ป
คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
  Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ดวยทุน USAID)
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 42

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ • Advanced Audit Committee Program (10/2556)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Financial Institutions Governance Program (2/2554)
 • Audit Committee Program (ACP 32/2553)
 • The Role of Compensation Committee Program (RCC4/2550)
 • The Role of Chairman Program (RCP13/2549)
 • Directors Certificate Program (DCP 17/2545)

ประวัติการอบรมในหลักสูตรของสถาบันอื่น • ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง
  Swiss Insurance Training Center, Switzerland (ดวยทุน Swiss Re)
 • ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง
  Australian Management College, Australia (ดวยทนุ COLOMBO)
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุนท่ี 18) 
  สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนท่ี 8
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

 • วฒุบิตัรหลกัสตูรผูบรหิารระดบัสูงดานการคาและการพาณิชย รุนที ่3
  สถาบันวทิยาการการคา 

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี   

จํานวนปที่เปนกรรมการ  5 ป 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

  กรรมการอิสระ
  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และสรรหา

  บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)

 4. นางสาวพจนีย ธนวรานิช             
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
  บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)

  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

ปจจุบัน  กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 - กฎหมายเก่ียวกับการเงิน)

  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  ผูทรงคุณวุฒิ
  คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ  ไมมี 
บริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ประสบการณ     

2551 - มี.ค. 2556   ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
  ประจํากระทรวงพาณิชย

2549 - 2551  รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ

  สภานิติบัญญัติแหงชาติ

  ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
  กระทรวงพาณิชย

  ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติฝายเศรษฐกิจ
  คณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติดานเศรษฐกิจ

2544 - 2551  กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

  ธนาคารแหงประเทศไทย

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  ไมมี 

*นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 5. นายชัย จรุงธนาภิบาล             

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ
วันที่ไดรับแตงตั้ง  8 กุมภาพันธ 2549
ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วัน/เดือน/ปเกิด  25 พฤศจิกายน 2497
อายุ  59 ป
คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ • Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 29/2546
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 24/2548

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น  ไมมี   

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี   

จํานวนปที่เปนกรรมการ  8 ป 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท คาเหล็กไทย จํากัด (มหาชน)
  บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ จํากัด (มหาชน)
  บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

  กรรมการอิสระ
  บริษัท สยาม ฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ  ไมมี 
บริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา   ไมมี 

*นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ



66
รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ

วันที่ไดรับแตงตั้ง  20 เมษายน 2553

ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา      

  และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

วัน/เดือน/ปเกิด  22 มิถุนายน 2486

อายุ  70  ป

คุณวุฒิการศึกษา • นิติศาสตรบัณฑิต LL.B (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต LL.M 

  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอรก) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

 • เนติบณัฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ • Finance for Non - Finance Director (FND) ป 2547

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Board Failure and How to Improving the Quality of Finance 

  Reporting ป 2547

 • Director Accreditation Program (DAP) ป 2548

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น  ไมมี  

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี   

จํานวนปที่เปนกรรมการ  3 ป 10 เดือน

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ปจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  ประธานกําหนดคาตอบแทนและสรรหา

  บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

ปจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  ประธานกําหนดคาตอบแทนและสรรหา    

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

  กรรมการสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย

  สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา 

  กระทรวงพาณิชย

 6. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล            



67
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

ปจจุบัน  อาจารยบรรยายพิเศษ (ปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  ผูบรรยายสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
  เนติบัณฑิตยสภา 

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพยสินสภากาชาดไทย
  สภากาชาดไทย

  กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กรรมการรางกฎหมาย)

  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ  ไมมี 
บริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  ไมมี 

*นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ



68
รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556

ประเภทกรรมการ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
วันที่ไดรับแตงตั้ง   25 มิถุนายน 2556
ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร
  และกรรมการบริหารความเส่ียง
วัน/เดือน/ปเกิด  6 มีนาคม 2510
อายุ  47 ป
คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
  (สถิติประยุกต)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  สาขาการตลาดและการจัดการท่ัวไป  
  Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร Business and Administration Extension School
  มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ • Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 180/2556
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประวัติการอบรมหลักสตูรของสถาบันอื่น  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรผูบริหารระดับสูง วตท. รุน 13
 • Executive Development Program 2 

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี   

จํานวนปที่เปนกรรมการ  8 เดือน 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ปจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท  เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
ปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญสายบริหารการตลาด
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
  กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
  บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด
  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด
  รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานกรรมการบริหาร 
  และกรรมการผูจัดการ
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมารเก็ตต้ิง จํากัด 
  รองประธานกรรมการ
  บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด
  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ทศภาค จํากัด

 7. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล            



69
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  
ปจจุบัน   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
  คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
  กรรมการ 
  บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด
  บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส จํากัด
  Oishi International Holdings Limited

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ  ไมมี 
บริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ประสบการณ          
ม.ค. 2552 - ส.ค. 2555  ผูอํานวยการสํานักกรรมการผูอํานวยการใหญ
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
พ.ค. 2552 - ก.พ.2554  กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
  บริษัท ไทยดร้ิงค จํากัด
ม.ค. 2552- ม.ค.2554  รองกรรมการผูจัดการ 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมารเก็ตต้ิง จํากัด
2544 - 2551  รองกรรมการผูจดัการใหญสายงานธรุกจิการตลาดและงานขาย

  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
2550 - 2551  กรรมการ

  บริษัท แคทบัชช ทีวี จํากัด
2549 - 2551  กรรมการ
  บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย จํากัด 

 ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  ไมมี 

*นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ



70
รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556

ประเภทกรรมการ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
วันที่ไดรับแตงตั้ง  26 มกราคม 2549
ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 
  และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
วัน/เดือน/ปเกิด  10 กรกฎาคม 2497
อายุ  60  ป
คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • Mini MBA สาขา Leadership Management
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • วุฒิบัตรคอมพิวเตอรบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ • Directors Certification Program (DCP26/2546)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • DCP Refresher Course (2/2549) 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น  ไมมี 

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี  

จํานวนปที่เปนกรรมการ  8  ป 1 เดือน

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบริหาร
  บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
  บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)
  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
  กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
  บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
ปจจุบัน    กรรมการ และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ
  บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
  กรรมการ และกรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
  รองประธานกรรมการ คนที ่2 
  บริษัท ไทยดร้ิง จํากัด
  รองประธานกรรมการ
  บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด
  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด
  กลุมบริษัทสุราบางย่ีขัน

 8. นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร           



71
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  

ปจจุบัน   รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จํากัด
  กรรมการ
  บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากัด
  บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร (2008) จํากัด 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด
  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด
  บริษัท ถังไมโอคไทย จํากัด
  บริษัท ไทยโมลาส จํากัด
  บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
  บริษัท อาหารเสริม จํากัด
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด
  บริษัท เบียรอาชา จํากัด
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากัด
  บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส จํากัด 
  บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด 
  Oishi International Holdings Limited
  Fraser and Neave, Limited
  Frasers Centrepoint Limited
  InterBevInvesment Limited 
  Great Brands Limited
  Blairmhor Distillers Limited
  Blairmhor Limited
  International Beverage Holding (UK) Limited
  Inver House Distillers Limited
  International Beverage Holding Limited 
  บริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด
  บริษัท อเดลฟอส จํากัด
  รองประธานกรรมการ
  International Beverage Holding (China) Limited
  กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
  Beer Chang International Limited

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่อง  ไมมี 
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  ไมมี 

*นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ



72
รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556

ประเภทกรรมการ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
วันที่ไดรับแตงตั้ง  26 มกราคม 2549
ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 

วัน/เดือน/ปเกิด  17 พฤษภาคม 2492
อายุ  65  ป
คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี Accounting 
  St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ • Director Accreditation Program ป 2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Directors Certification Program (DCP) 2550
 • The Role of The Chairman Program รุนท่ี 29/2555 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น • เกียรติบัตรหลักสูตร Advance Management Program, European 
  Institute of Business Administration (INSEAD) ประเทศฝรั่งเศส

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี  

จํานวนปที่เปนกรรมการ  8 ป  1 เดือน

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
ปจจุบัน    กรรมการ และกรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
  รองประธานกรรมการ
  บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด
  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด
  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตต้ิง จํากัด
  บริษัท ไทยดร้ิง จํากัด
  รองประธานกรรมการ
  บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเคร่ืองดื่ม จํากัด
  บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด

  กรรมการ
  บริษัท นํายุค จํากัด
  บริษัท นําเมือง จํากัด
  บริษัท นําทิพย จํากัด
  บริษัท นํานคร จํากัด

   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากัด

 9. นายอวยชัย ตันทโอภาส          
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  กรรมการ 
ปจจุบัน  Blairmhor Distillers Limited
  Blairmhor Limited
  InterBev (Singapore) Limited 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเน่ือง  ไมมี 
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความ  
ขัดแยงทางผลประโยชน

ประสบการณ     
2548 - 2553   กรรมการ และกรรมการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
2548 - 2553  กรรมการ
  กลุมบริษัท สุรากระทิงแดง
2538 - 2545  ประธานเจาหนาที่บริหาร

  บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด
2537 - 2538  กรรมการผูจัดการ

  บริษัท สารินพรอพเพอรตี้ จํากัด
2531 - 2537  กรรมการผูอํานวยการ
  บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด
2522 - 2526  ผูจัดการกลุมผลิตภัณฑ
  บริษัท คอลเกตปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  ไมมี 

*นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556

ประเภทกรรมการ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
วันที่ไดรับแตงตั้ง  10 กันยายน 2553
ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการ
วัน/เดือน/ปเกิด   3 กรกฎาคม 2509
อายุ  48 ป
คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร,
  University of Toronto ประเทศแคนนาดา
 • ปริญญาโท สาขาการจัดการ Imperial College 
  (Management School), University of London ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ • Directors Accreditation Program (DAP ป 2549)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Directors Certification Program (DCP ป 2550)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น  ไมมี 

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี  

จํานวนปที่เปนกรรมการ  3 ป 6 เดือน

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ปจจุบัน  กรรมการ
  บริษัท เวฟเอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
  บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)
  บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ประธานเจาหนาที่บริหาร (Development Group)
  บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่อง   ไมมี 
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความ 
ขัดแยงทางผลประโยชน

ประสบการณ 
2553 - ก.ค. 2556   กรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหาร 
  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
  กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด
  บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด
ก.ค. 2556  ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
  กรรมการ 
  Oishi International Holdings Limited
  International Beverage Holdings Limited

 10. นายแมทธิว กิจโอธาน         



75
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

ประสบการณ  
ก.ค. 2556  กรรมการ 
  Best Spirits Company Limited 
  Blairmhor Limited
  InterBev (Cambodia) Company Limited
  InterBev (Singapore) Limited
  InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
  International Beverage Holdings (UK) Limited
  Inver House Distillers Limited
  International Beverage Holdings (China) Limited
  InterBev Trading (China) Limited
2549 - 2552  กรรมการและประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ 
  บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
2547- 2549  ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายการบริหารธุรกิจ
  Gillette Asia Pacific Group ประเทศสิงคโปร

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  ไมมี 

*นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556

ประเภทกรรมการ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
วันที่ไดรับแตงตั้ง  26 มกราคม 2549
ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง 

วัน/เดือน/ปเกิด  23 มกราคม 2499
อายุ  58 ป
คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (วิทยาศาสตรการอาหาร) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • ปริญญาโทดานเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ Massey University ประเทศนิวซีแลนด
 • ปริญญาโทดานการผลิตเบียร 
  The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมารค
 • ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร 
  Technical University Berlin  ประเทศเยอรมนี

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ • Director Accreditation Program (DAP) ป 2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น  ไมมี  

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี

จํานวนปที่เปนกรรมการ  8 ป  1 เดือน

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
ปจจุบัน    กรรมการ และกรรมการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
  กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

  บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
  บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
  กรรมการ
  บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด
  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด

  บริษัท เบียรชาง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด
  บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด

  บริษัท อาหารเสริม จํากัด
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด
  บรษิัท เบียรชาง จํากัด
  บริษัท เบียรอาชา จํากัด

 11. นายพิษณุ วิเชียรสรรค        



77
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  กรรมการ 
ปจจุบัน  บริษัท วิทยาทาน จํากัด
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากัด
  Great Brands Limited

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเน่ือง  ไมมี 
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความ  
ขัดแยงทางผลประโยชน

ประสบการณ     
2540 - 2543   ผูอํานวยการฝายพัฒนาและคนควาวิศวกรรม

  บริษัท คารลสเบิรกบริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
2537 - 2539  ผูชวยผูอํานวยการโรงงาน
  บริษัท คารลสเบิรกบริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
2535 - 2537  ที่ปรึกษา

  บริษัท แพนเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนต จํากัด

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  ไมมี 

*นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ



78
รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556

ประเภทกรรมการ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
วันที่ไดรับแตงตั้ง  28 เมษายน  2554
ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
วัน/เดือน/ปเกิด   6 กุมภาพันธ 2486
อายุ  71 ป
คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 • Leadership MBA for Executives มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • Certificate of Data Processing- ITI
   (International Tabulating Institute) Washington DC, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ • Director Accreditation Program (DAP) ป 2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น  ไมมี    

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี  

จํานวนปที่เปนกรรมการ  2 ป  9 เดือน

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
ปจจุบัน    รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 4
  บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
  กรรมการ
  บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด
  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่องกับ  ไมมี 
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน

ประสบการณ 
2542 - 2545   กรรมการผูจัดการ
  บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
2517 - 2541   ผูอํานวยการศูนยลูกคาสัมพันธ
  บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด
2513 - 2517  นักวิเคราะหระบบ
  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2512   นักวิเคราะหระบบ
  Lear Siegler Institute, Silver Spring, Maryland, USA

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  ไมมี 

*นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

 12. นางสุรียพร ประดิษฐทัศนีย       
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 13. นายไพศาล อาวสถาพร             

ตําแหนงปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร 

  และกรรมการบริหารความเส่ียง
อายุ  49 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
  Indiana Institute of Technology, Fort Wayne, Indiana,USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 
  Johnson & Wales University, Providence, Rhode Island, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ  ไมมี 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  กรรมการ
  Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่อง  ไมมี 
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความ  
ขัดแยงทางผลประโยชน

ประสบการณ 

2545 - 2547  ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ

  Global Kitchen Company Limited 

2542 - 2545  ผูจัดการเขต
  บริษัท ยัม แบรนด (Tricon Restaurant International)

2535 - 2542  ผูจัดการราน
  บริษัท สยาม โลตัส เรสโตรองท, สหรัฐอเมริกา

2534 - 2535  เจาหนาที่บัญชี
  บริษัท อัลฟา โอเมกา ดีไซน, สหรัฐอเมริกา

2534  ผูชวยเจาหนาที่บัญชี

  บริษัทประกันภัย จอหน แฮนค็อก, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  ไมมี 

*นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556

ตําแหนงปจจุบัน  เลขานุการบริษัท ผูชวยกรรมการผูจัดการ -

  กลุมงานบัญชีการเงิน และกรรมการบริหารความเส่ียง

อายุ  39 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร 
  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน 
  University of North Carolina at Chapel Hill, 
  North Carolina, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ • หลักสูตรประกาศนียบัตรสําหรับเลขานุการบริษัท ป 2555
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

ปจจบุัน  กรรมการ
  Oishi International Holdings Limited
  Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่อง  ไมมี 
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความ  
ขัดแยงทางผลประโยชน

ประสบการณ 

2554 - 2556  ผูอํานวยการฝายการเงิน

  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2551 - 2554  ผูจัดการบริหารโครงการพัฒนาธุรกิจ และวางแผนกลยุทธ 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2549 - 2551  ผูจัดการโครงการ ยุโรป/อเมริกา
  ExxonMobil Limited 

2547 - 2549  Asia Pacific Business Advisor                
  ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  ไมมี 

*นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

 14. นางจิตเกษม หมูมิ่ง       
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 15. นางเจษฎากร ธราธิป             

ตําแหนงปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม

  และกรรมการบริหารความเส่ียง

อายุ  44 ป
คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
  University of Dallas, Irvin, Texas, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ  ไมมี 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี  

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเน่ือง  ไมมี 
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความ 
ขัดแยงทางผลประโยชน

ประสบการณ 

2549 - 2556  ผูอํานวยการฝายการตลาด สินคาเครื่องดื่ม 
  บริษัท เปบซี่โค (ประเทศไทย) จํากัด 

2544 - 2549  ผูจัดการฝายการตลาด
  บริษัท คอลเกตปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด

2540 - 2543  ผูจัดการแฟรนไชส / ผูจัดการผลิตภัณฑอาวุโส

  บริษัท จอหนสันแอนดจอหนสัน จํากัด

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  ไมมี 

*นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556

ตําแหนงปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการ-กลุมงานบริหารทรัพยากรมนุษย

  และกรรมการบริหารความเส่ียง

อายุ  57 ป
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาตรี มนุษยศาสตร (จิตวิทยา) 
  Middlesex University, ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต-การศึกษา 
  London University, ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท - การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ  ไมมี 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

การถือหุนในบริษัท*  ไมมี 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน  ไมมี 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขันเกี่ยวเนื่อง  ไมมี 
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความ  
ขัดแยงทางผลประโยชน

ประสบการณ

2547 - 2556  รองผูอํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2526 - 2547  ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
  บริษัท ดีอาจีโอ ประเทศไทย จํากัด

2524 - 2526  เจาหนาที่พัฒนาธุรกิจ

  บริษัท ดีทแฮลม จํากัด

2522 - 2524  เจาหนาที่การตลาด
  โรงแรมเชียงอินทร เชียงใหม

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมา  ไมมี 

*นับรวมการถือหุนของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

 16. นางไพฑูรย ศิริบวรเกียรติ      
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัท

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,600)

-

-

ตําแหนงชื่อ-นามสกุล
เพิม่ (ลด)28 ก.พ. 57

หุนสามัญ (หุน)

28 ก.พ. 56

  1. นายณรงค ศรีสอาน

  2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

  3. นายวิกรม คุมไพโรจน

  4. นางสาวพจนีย ธนวรานิช

  5. นายชัย จรุงธนาภิบาล

  6. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

  7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

  8. นายอวยชัย ตันทโอภาส

  9. นายพิษณุ วิเชียรสรรค

10.  นางสุรียพร ประดิษฐทัศนีย

11. นายแมทธิว กิจโอธาน (2)

12. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล (3)

13.  นายไพศาล อาวสถาพร

14.  นางจิตเกษม หมูมิ่ง

15.  นางสาวเจษฎากร ธราธิป (4)

16.  นางไพฑูรย ศิริบวรเกียรติ (5)

หมายเหตุ    

 (1) ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 เทานั้น 
  และกรรมการและผูบรหิารทีพ่นจากตาํแหนงระหวางปไมมกีารถอืครองหลกัทรพัยของบรษิทั เวนแตนายอนริทุธ์ิ มหธร ซึง่ลาออกจากตาํแหนง 
  โดยมีผลตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ที่มีการถือครองหลักทรัพยของภรรยา ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2556 จํานวน  3,100 หุน 

 (2) นายแมทธิว กิจโอธาน ลาออกจากการเปนกรรมการผูจัดการ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2556
 (3) นายมารตุ บรูณะเศรษฐกลุ ไดรบัแตงตัง้โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2556 เมือ่วันที ่25 มถินุายน 2556 ใหดาํรงตาํแหนงกรรมการ
  บริษัท แทนนายปณต สิริวัฒนภักดี และตําแหนงกรรมการผูจัดการแทนนายแมทธิว กิจโอธาน โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 25 มิถุนายน 2556 และ

  วันท่ี 1 สิงหาคม 2556 ตามลําดับ 
 (4) นางสาวเจษฎากร ธราธิป ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ เม่ือวันท่ี  6 มกราคม 2557

 (5) นางไพฑูรย ศิริบวรเกยีรติ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557 

14. การถือครองหุนของ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร (1)
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15. คาตอบแทน
คณะกรรมการและผูบริหาร

720,000

540,000

600,000

480,000

600,000

480,000

480,000

360,000

-

150,000

480,000

360,000

180,000

5,430,000

3,602,900

4,896,600

2,702,200

1,801,500

2,702,200

1,801,500

3,447,200

3,447,200

-

2,898,600

2,898,600

-

1,801,500

32,000,000

4,322,900

5,436,600

3,302,200

2,281,500

3,302,200

2,281,500

3,927,200

3,807,200

-

2,898,600

3,378,600

360,000

1,981,500

37,280,000

ชื่อ-นามสกุล / ตําแหนง
ป 2556

คาตอบแทน
รายเดอืน

(บาท)

บาํเหนจ็
กรรมการ

(บาท)

รวม
จาํนวนเงิน

(บาท)

  1. นายณรงค ศรีสอาน
 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน

  2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 

 รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา / 

 กรรมการกําหนดคาตอบแทน

  3. นายวิกรม คุมไพโรจน

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา

  4. นางสาวพจนีย ธนวรานิช

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  5. นายชัย จรุงธนาภิบาล

 กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

  6. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล

 กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการกําหนดคาตอบแทน

  7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 กรรมการ /รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการกําหนดคาตอบแทน

  8. นายอวยชัย ตันทโอภาส

 กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร

  9. นายมารุต  บูรณเศรษฐกุล (1)

 กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการผูจดัการ

10. นายแมทธิว กิจโอธาน (2)

 กรรมการ 

11. นายพิษณุ วิเชียรสรรค
 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง

12. นางสุรียพร ประดิษฐทัศนีย
      กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง

13. นายปณต สิริวัฒนภักดี (3) 
 กรรมการ

รวมคาตอบแทนรายเดือนและบําเหน็จ

15.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
 15.1.1 คาตอบแทนรวมท่ีเปนตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของคาตอบแทนรายเดือน และบําเหน็จกรรมการ 
  มีรายละเอียดดังนี้

คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 
หมายเหตุ  

(1) คาตอบแทนผูบริหาร ป 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวยคาตอบแทนของผูบริหารจํานวน 16 คน ดังน้ี 
 1.  นายไพบูลย  คุจารีวณิช (ลาออกระหวางป) 2. นายไพศาล  อาวสถาพร 3. นางจิตเกษม  หมูมิ่ง 4. นายสงวน  พงศหวาน 5. นางวรรณศรี  
 บุญเอกบุศย  6. นายสุธี  ธรรมสิทธิ์บูรณ 7. นายสมศักดิ์ อัศวธีรากุล 8. นายนิรุธ ศรีพวาทกุล 9. นายชนาวุฒิ นาคเวก (ลาออกระหวางป) 
 10. นายกิตติ เวศยาสิรินทร 11. นางชนกกานต โยธาประเสริฐ (ลาออกระหวางป)12. นางไพฑูรย ศิริบวรเกียรติ (ไดรับแตงตั้งระหวางป) 
 13. นางมนตฤดี อัครราช (ไดรับแตงตั้งระหวางป) 14.นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ 15. นางสาวธัชนันท มาโนชนฤมล (ลาออกระหวางป) 
 16. นายหทัยสรรค  ฤดวีงศ โดยไมรวมถงึคาตอบแทนตามสัญญาใหบรกิารดานการบริหารงานระหวางบรษิทั และบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั 
 (มหาชน) เปนจํานวนรวมปละ 9,360,000 บาท 

36,468
1,228
1,032

5,741

44,469

31,993
1,101

843

7,084

41,021

หนวย : พันบาท ป 2556 ป 2555

เงินเดือน
ผลประโยชนพนักงาน
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

อื่นๆ

รวม

15.2  การเขารวมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (Thai Institute of Directors) หรือสถาบันอื่น รวมถึงการเขาอบรมของคณะกรรมการอิสระตามขอแนะนํา 
 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

หมายเหตุ  

(1)  นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ไดรับแตงตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ใหดํารงตําแหนง

 กรรมการบริษทั แทนนายปณต สริวิฒันภกัด ีและตาํแหนงกรรมการผูจดัการแทนนายแมทธิว กจิโอธาน โดยมผีลตัง้แตวนัท่ี 25 มถินุายน 2556

 และวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 ตามลําดับ 

(2) นายแมทธิว กิจโอธาน ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 

(3) นายปณต สิริวัฒนภักดี ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 24 มิถุนายน 2556 

 15.1.2  คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ (1)

รายช่ือกรรมการของบริษัท

Directors
Accreditation

Program
(DAP)

Directors
Certification

Program
(DCP)

Audit
Committee
Program

(ACP)

Role of the
Chairman 
Program

(RCP)

อืน่ๆ

รุนท่ี TCC/2547

รุนท่ี TCC/2547

รุนท่ี 63/2550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วตท. รุน 14/2555

Anti - Corruption
for Executive 

Program 
รุนท่ี 7/2556

 1. นายณรงค ศรีสอาน

 2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

 3. นายวิกรม คุมไพโรจน
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 หมายเหตุ

 (1) นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ไดรับแตงตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2556 ใหดํารงตําแหนง
  กรรมการบริษัทแทนนายปณต สิริวัฒนภักดี โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 25 มิถุนายน 2556 

 (2) นายปณต สิริวัฒนภักดี ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 24 มิถุนายน 2556

15.3 คาตอบแทนอ่ืน

 -ไมมี-

-

-

DAP/2548

-

รุนที่ TCC/2547

-

DAP/2549

รุนที่ TCC/2547

DAP/2547

รุนท่ี 13/2549

-

-

-

รุนท่ี 29/2555

-

-

-

-

รุนที่ 17/2545

รุนที่ 29/2546

-

รุนที่ 26/2546
Refresher 

Course รุนที่
2/2548

DCP/2550

DCP/2556

DCP/2550

-

-

รุนท่ี 32/2553

รุนท่ี 4/2548

-

-

-

-

-

-

-

RCC รุน 4/2550

วตท. รุนท่ี 8

TEPCoT รุนท่ี3/2553

FGP รุนท่ี 2/2554

-

Quality of Financial 

Reporting/2547
FND/2547

-

วตท. รุนท่ี 13 EDP.2

-

  -

-

รายชื่อกรรมการของบริษัท

Directors
Accreditation

Program
(DAP)

Directors
Certification

Program
(DCP)

Audit
Committee
Program

(ACP)

Role of the
Chairman 
Program

(RCP)

อืน่ๆ

  4. นางสาวพจนีย ธนวรานิช

  5. นายชัย จรุงธนาภิบาล

  6. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

  7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

 

  8. นายอวยชัย ตันทโอภาส

  9. นายมารตุ บรูณะเศรษกลุ (1)

10.  นายแมทธิว  กิจโอธาน

11.  นายพิษณุ วิเชียรสรรค

12.  นางสุรียพร ประดิษฐทัศนีย

คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร
รายงานประจําป 2556
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รายงานประจําป 2556

16.1 บริษัทไดมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัท ซึ่งยังไมเปดเผยตอ

 สาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยกรรมการ ผูบริหาร และ

 พนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่ทราบขอมูลภายในควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 

 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชน

16.2 บริษัทไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีในการถือครองหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง 

 คูสมรส และบตุรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยตอสํานกังานคณะกรรมการ

 กาํกบัหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย

 และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

 ทั้งนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษ สําหรับกรณีที่มีการฝาฝนในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวไวใน

 ระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแตการตักเตือนดวยวาจาจนถึงขั้นใหออกจากงาน

16. การดูแลเรื่อง
การใชขอมูลภายใน
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 ในป 2556 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอยางเดียวรวมทั้งสิ้น 1,034 ลานบาท

17.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

 กลุมบริษทัใหความสาํคญักับการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร โดยเช่ือวาพนกังานเปนทรพัยากรท่ีสาํคญัทีส่ดุ

 ขององคกร ในการสรางความสําเร็จทางธุรกิจใหแกบริษัท ตลอดจนการผลักดันใหบริษัทบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด และ

 การเตบิโตของบรษิทัใหเปนไปอยางตอเนือ่งและยัง่ยนื ดงันัน้ การพฒันาพนกังานใหมคีวามรูความสามารถจงึมคีวามสาํคญั

 และจําเปนอยางย่ิง ทีจ่ะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองเชนกัน และเพ่ือใหพนักงานของบริษทัสามารถประยุกตและสังเคราะห

 องคความรูของตน เพือ่นาํไปใชในงานทีร่บัผดิชอบไดอยางมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม บรษิทัจงึไดจดัทาํโครงสรางหลกัสตูร

 เพ่ือการพฒันาความรูความสามารถดานตางๆ โดยเปนการเรยีนรูจากวทิยากรภายใน ซึง่เปนผูมคีวามรู ความเช่ียวชาญและ

 ประสบการณในดานนั้นๆ

 นโยบายในการพัฒนาพนกังานในป 2556 ทีผ่านมา ไดกาํหนดใหครอบคลุมทุกกลุมธุรกิจและทุกระดับ ทัง้ในดานการพฒันา

 ความรูเฉพาะในงาน (Functional Skills Training) และการพัฒนาภาวะผูนํา (Leadership Skills Development)

 สาํหรบัการพฒันาพนกังานในกลุมธรุกิจรานอาหาร ไดมุงเนนดานความเปนเลศิในการบรกิาร (Service Excellence) และ

 มาตรฐานการรักษาความสะอาดและคุณภาพการประกอบอาหาร ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่องจาก

 ปที่ผานมา เชนเดียวกับการพัฒนาพนักงานในกลุมธุรกิจเครื่องดื่ม สายการผลิต และสายสนับสนุนของบริษัท ซึ่งมุงเนน

 ในดานคุณภาพและมาตรฐานของสินคาและบริการที่เปนเลิศเชนกัน

 นอกเหนอืจากการพฒันาความรูเฉพาะในงานและการพฒันาภาวะผูนาํแลว กลุมบรษิทัไดจดัทาํหลกัสูตรศกึษาตอในระดบั 

 ปวช. และ ปวส. รวมกบัสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ใหพนักงาน

 ไดมโีอกาสกาวหนาในหนาทีก่ารงาน โดยบรษิทัไดจดัสรรเวลาและงบประมาณ เพือ่สงเสรมิใหพนักงานสามารถศกึษาตอ

 รวมทั้งทํางานควบคูกันไปในเวลาเดียวกัน

 ในป 2556 กลุมบริษัทใชงบประมาณในการพัฒนาพนักงานประมาณ 12.08 ลานบาท

17.1 บุคลากร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีพนักงานท้ังสิ้นจํานวน 8,296 คน (ไมรวมกรรมการและผูบริหาร

 ตามขอ 12.) โดยแบงตามสายงานตางๆ มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน จํานวนพนักงาน (คน)

 สํานักงาน 353
 รานอาหาร 7,139
 โรงงาน 804 

 รวม 8,296

บุคลากรและนโยบาย
ในการพัฒนาพนักงาน
รายงานประจําป 2556

17. บุคลากรและนโยบาย
ในการพัฒนาพนักงาน
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รายงานประจําป 2556

17.3 นโยบายดานสวัสดิการ

 โดยที่กลุมบริษัทเชื่อม่ันวาพนักงานมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จและการเติบโตขององคกร ดังนั้น บริษัทจึงให
 ความสําคัญกับการดูแลรักษาพนักงานท่ีมคีวามรูความสามารถใหอยูกบัองคกร เพือ่รวมผลักดันผลงานท่ีมปีระสิทธิภาพ
 ไปอยางตอเนื่อง ดวยการดูแลสวัสดิการ ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับพนักงานอยางเหมาะสม

 ในป 2556 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดําเนินนโยบายดานสวัสดิการตอเนื่องจากปที่ผานมา ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

 1. การปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมและสมศักด์ิศรี ในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของบริษัท
 2. การปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในบริษัทใหมีความเปนระเบียบ เรียบรอย สบายตา นาอยู อยางสมํ่าเสมอ
 3. การจดัระบบการใหบรกิารดานโรงอาหารท่ีถกูสุขลกัษณะ หองนํา้ท่ีสะอาด การบรกิารรถรับสงทีม่คีวามปลอดภัย เพยีงพอ
   และหองพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย (สําหรับสวนของโรงงาน)
 4. การกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการใหกับพนักงานดวยความเหมาะสม เปนธรรม อยางทั่วถึง
 5. การสงเสริมใหพนักงานไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ ตามโอกาสอันสมควร
 6. การจัดระบบอุปกรณสํานกังาน โทรศัพท โทรสาร ที่ทันสมัยใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานสูงสุด

17.4 นโยบายดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

 พนักงานถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการสรางความสําเร็จทางธุรกิจใหแกองคกร ดังนั้น กลุมบริษัทจึงมีการดําเนินการ
 ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานมาอยางตอเนื่อง

 ในป 2556 บริษทัยงัคงยดึแนวทางการดาํเนนินโยบายดานความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงาน
 ตอเนื่องจากปที่ผานมา ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี

 1. การคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน ถือเปนหนาที่ของพนักงานทุกคน
 2. การปรับปรุงสภาพการทํางานเพ่ือความปลอดภัยของทุกคน
 3. การจัดกิจกรรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน
 4. การกระทาํตนเปนแบบอยางทีด่ขีองผูบงัคบับญัชาทกุระดับ ในการปฏบิตัติามระเบยีบขอบงัคบัเกีย่วกับความปลอดภยั
  ในการทํางาน
 5.  การคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพ่ือนรวมงาน ตลอดจนทรัพยสินของบริษัทตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน
 6.  ความรวมมือตอมาตรการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัท

17.5 นโยบายทางดานทรัพยากรบุคคล

 เพือ่ใหการดาํเนนิการขององคกรบรรลผุลสาํเรจ็ตามเปาหมายทีต่ัง้ไวไดอยางตอเนือ่ง กลุมบรษิทัจงึมุงหวงัท่ีจะดแูลรกัษา
 พนกังานท่ีมคีวามรูความสามารถใหอยูกบัองคกร รวมท้ังจงูใจใหพนักงานใชศกัยภาพ ความรูความสามารถของตนใหเกดิ
 ประสทิธภิาพและประสิทธผิลสูงสดุ โดยยึดหลกัคุณธรรม ความมรีะเบียบวินยั ความสามคัคี และความเขาใจอนัดรีะหวางกนั

 ในป 2556 บริษัทไดกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อเปนแนวทางดําเนินการไวดังนี้

 1. การปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมและสมศักด์ิศรี ในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของบริษัท
 2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อวาจางใหดํารงตําแหนง โอนยายสับเปลี่ยนหนาที่ ดวยความเปนธรรม คํานึงถึงคุณสมบัติของ
  แตละตําแหนงงานเปนสําคัญ
 3. การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง
 4. การกาํหนดคาตอบแทนแกพนักงานดวยความเปนธรรม ตามความเหมาะสมของสภาพและลกัษณะงาน ผลการปฏบิตังิาน
  ประกอบกับความสามารถในการจายของบริษัท
 5. การสงเสริมใหพนักงานไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ ตามโอกาสอันสมควร

 6. การสงเสริมและผลักดันใหพนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมรวมขององคกร
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17.6 นโยบายทางดานธุรการ

 กลุมบรษิทัมุงเนนทีจ่ะสรางทศันยีภาพ สภาพแวดลอมภายในองคกรใหนาอยู นาทาํงาน เพือ่เปนการสรางขวญักาํลงัใจทีด่ ี

 มีความปลอดภัยและสุขลักษณะท่ีดีในการทํางาน ซึ่งจะสงผลดีตอความรูสึกของทุกคน ในการรวมผลักดันผลงานท่ีมี

 ประสิทธิภาพ และสรางความสําเร็จทางธุรกิจใหกับองคกรตอไป

 ในป 2556 บริษัทยังคงยึดแนวทางการดําเนินนโยบายทางดานธุรการตอเนื่องจากปที่ผานมา ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

 1. การปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในบริษัท ใหมีความเปนระเบียบ เรียบรอย สบายตา นาอยู อยางสมํ่าเสมอ

 2. การจัดระบบการใหบริการดานโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใหบริการดานการรักษาความปลอดภัยและล็อคเกอร

  ท่ีเปนมาตรฐาน หองนํ้าที่สะอาด การบริการรถรับสงที่มีความปลอดภัยเพียงพอ และหองพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ถูกตองตามกฎหมาย (สําหรับสวนของโรงงาน)

 3. การจัดระบบควบคุมการใชอุปกรณสํานักงาน โทรศัพท โทรสาร ใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานสูงสุด

 4. การสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภายนอกและลูกคาผูมาติดตอ รวมทั้งการสรางรัฐกิจสัมพันธที่ดี ถูกตองตาม

  กฎหมาย

 5. การสงเสริมใหพนักงานไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ ตามโอกาสอันสมควร
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18. การควบคุมภายใน

 บริษัทไดใหความสําคัญอยางย่ิงกับการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหารและ

 ระดับปฏิบัติงาน โดยไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานบัญชี การเงิน และการปฏิบัติงาน 

 รวมถึง บริษัทยังไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทไวอยางชัดเจน โดยกําหนดใหบริษัทตองมี

 การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ มีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ

 อยางเพียงพอในอันที่จะปกปอง รักษา และดูแลเงินทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัท 

 บริษัท ไดจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ทั้งหนวยงานหลัก 

 และหนวยงานสนบัสนุน รวมท้ังใหคาํปรกึษาเก่ียวกบัการสรางระบบการควบคุมภายในสาํหรบัระบบงานตางๆ ของบริษทั 

 ตลอดจนประเมินประสิทธภิาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน พรอมท้ัง ตดิตามการปรับปรงุระบบการควบคุม

 ภายในใหแกฝายบริหารอยางใกลชิด นอกจากน้ี บริษัทยังมุงผลักดันใหหนวยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ

 ตามมาตรฐานสากล และใชกรอบการควบคุมภายในตามแนว International Standards for the Professional Practice 

 of Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและดูแลให

 หนวยงานตรวจสอบภายในปฏิบตังิานอยางมคีวามเปนอสิระ สามารถทําหนาทีต่รวจสอบ และถวงดลุไดอยางเตม็ที ่รวมถงึ 

 รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํา เพื่อท่ีคณะกรรมการตรวจสอบสามารถใหคําแนะนําที่จําเปนและ

 เพ่ือม่ันใจไดวาระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอันเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจใหเติบโต

 อยางย่ังยืนสามารถท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัทได

 สําหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายใน

 ใชยดึถอืและอางองิในการปฏิบตังิาน คอื Internal Control Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring 

 Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งกําหนดใหตองมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของ

 บริษัทในดานตางๆ อยางเปนระบบทั้ง 5 สวน ไดแก

 1. สภาพแวดลอมการควบคุม ( Control Environment ) 

 2. การประเมินความเส่ียง ( Risk Assessment )

 3. กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities )

 4. สารสนเทศและการส่ือสาร ( Information & Communication )   

 5. การติดตามและประเมินผล  ( Monitoring & Evaluation )  

 เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน และขอมูลท่ีไดรับทราบจากการซักถามจาก

 ฝายบริหารของบริษัท รวมทั้ง จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานตางๆ ที่ฝายบริหารเปนผูจัดทํา สามารถสรุปไดวาบริษัท

 มรีะบบการควบคุมภายในท่ีมปีระสิทธภิาพอยางเพียงพอ รวมถึงมรีะบบการควบคุมภายในเร่ืองการทําธรุกรรมกับผูถอืหุน

 รายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลวอีกดวย

 สําหรับการควบคุมภายในของบริษัทยอยของบริษัทน้ัน บริษัทไดกําหนดใหบริษัทยอยทั้งสาม มีระบบการควบคุมภายใน

 ที่สอดคลองกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากน้ัน บริษัทยังไดดําเนินการจัดสงเจาหนาท่ีจากหนวยงาน

 ตรวจสอบภายในของบรษิทัเขาไปตรวจสอบการดําเนนิงานของบรษิทัยอยอยางสมํา่เสมอ ซึง่จากผลการตรวจสอบพบวา

 บริษัทยอยทั้งหมดของบริษัทไดจัดใหมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ

 นอกจากน้ี เพือ่สงเสริมการกํากับดแูลกิจการท่ีด ี(Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษทัยังไดสงเสริมและ

 สนับสนุนใหฝายบริหารดําเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องอีกดวย
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19.1 ลักษณะของความสัมพันธกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

 บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงภายในป 2556 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะ

ของความสัมพันธไดดังนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ไทย บริษัทใหญและมีกรรมการรวมกัน

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ไทย บริษัทยอยและมีกรรมการรวมกัน

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด ไทย บริษัทยอยและมีกรรมการรวมกัน

Oishi International Holdings Limited ฮองกง บริษัทยอยและมีกรรมการรวมกัน

บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท กฤตยบุญ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ปอมบูรพา จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ปอมคลัง จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ปอมโชค จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ปอมกิจ จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ปอมเจริญ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ปอมพลัง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ปอมนคร จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ปอมทิพย (2012) จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท แสงโสม จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรรี่ (1991) จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท สุราทิพย จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท สุรเศรษฐ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท คอสมอส บริวเวอรรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน

ลักษณะความสัมพันธชื่อกิจการ
ประเทศ

ที่จัดต้ัง/สัญชาติ

19. รายการระหวางกัน
รายการระหวางกัน
รายงานประจําป 2556
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รายงานประจําป 2556

บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ทศภาค จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ซีฟูด เบียรการเดน จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท หลักชัยคาสุรา จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเคร่ืองด่ืม จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท เฟองฟูอนันต จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท อาหารเสริม จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท สุราบางย่ีขัน จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท นอรธปารค กอลฟแอนดสปอรตคลับ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ริเวอรไซด มาสเตอรแพลน จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท อุตสาหกรรมนํ้าตาลชลบุรี จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท นํายุค จํากัด   ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท นําธุรกิจ จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท นํากิจการ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกนั

บริษัท นําทิพย จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาทซอรสซิ่ง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท ทีซีซี ลักซชูรีโฮเทลส แอนด รีสอรท จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

บริษัท พลาซาแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

ลักษณะความสัมพันธชื่อกิจการ
ประเทศ

ที่จัดต้ัง/สัญชาติ
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บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด ไทย บริษัทรวมของบริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญ
บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ไทย ถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทใหญ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ไทย กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ 
สิทธิเรียกรองเบสทฟอรจูน  ถือหนวยลงทุนสวนใหญทางออม
บริษัท แอทมีเดียฟรอนท จํากัด ไทย กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ 
       ถือหุนใหญทางออม
International Beverage Holdings Limited ฮองกง บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญ
InterBev Malaysia Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญ
InterBev (Singapore) Limited สิงคโปร บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญ
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทรวมของบริษัทยอยของบริษัทใหญ
F&N Dairies (Thailand) Limited ไทย บริษัทรวมของบริษัทยอยของบริษัทใหญ
F&N Interflavine Pte Ltd. สิงคโปร บริษัทรวมของบริษัทยอยของบริษัทใหญ
ผูบริหารสําคัญ    ไทย บคุคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบ  
       การวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมตางๆ  
       ของกิจการ ไมวาทางตรงหรือทางออม  
       ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุมบริษัท
       (ไมวาจะทําหนาที่ในระดับบริหารหรือไม)

19.2 ลักษณะของรายการระหวางกัน

 นโยบายกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้

           รายการ         นโยบายการกําหนดราคา

 ซื้อขายสินคา ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม / ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา

 ซื้อขายสินทรัพยถาวร มูลคาสุทธิทางบัญชี / ราคาท่ีตกลงรวมกัน

 คาเชารับและคาเชาจาย ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา

 รายไดคาที่ปรึกษา ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา

 คาบริหารงาน ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา

 ดอกเบี้ยรับและดอกเบ้ียจาย อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

 รายไดและคาใชจายอ่ืน ราคาท่ีตกลงรวมกัน

 

ลักษณะความสัมพันธชื่อกิจการ
ประเทศ

ที่จัดต้ัง/สัญชาติ

รายการระหวางกัน
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 ในป 2556 บริษทัและบรษิทัยอยมีการทํารายการระหวางกนั อนัเนือ่งมาจากการดําเนนิธรุกจิกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง 

สามารถสรุปมลูคาและลกัษณะของการทํารายการระหวางกนัโดยแบงตามประเภทไดดงัน้ี

 รายการขายระหวางกันที่มีความสัมพันธกับบริษัทใหญ

      ลําดับ      ชื่อ                              ความสัมพันธ       จํานวน     ลูกหนี้การคา

   1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) กรรมการ 666,144 -

   ยอดรวมทั้งสิ้น   666,144 -

 รายการขายระหวางกันที่มีความสัมพันธกับบริษัทที่เก่ียวของกัน

     ลําดับ                      ชื่อ ความสัมพันธ จํานวน ลูกหนี้

   1 บริษัท แสงโสม จํากัด กรรมการ 2,484 -

 2 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด กรรมการ 51,088 -

 3 บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด กรรมการ 18,341 -

 4 บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด กรรมการ 34,336,796 658,915

 5 บริษัท กฤตยบุญ จํากัด กรรมการ 5,264,074,523 249,678,013

 6 บริษัท ปอมกิจ จํากัด กรรมการ (275,872) -

 7 บริษัท ปอมคลัง จํากัด กรรมการ (79,430) -

 8 บริษัท ปอมโชค จํากัด กรรมการ (239,815) -

 9 บริษัท ปอมเจริญ จํากัด กรรมการ (64,717) -

 10 บริษัท ปอมบูรพา จํากัด กรรมการ 9,700 4,601

 11 บริษัท ปอมพลัง จํากัด กรรมการ (52,600) -

 12 บริษัท ปอมนคร จํากัด กรรมการ (111,148) -

 13 บริษัท ปอมทิพย (2012) จํากัด กรรมการ 5,290 -

 14 บริษทั ทศภาค จํากัด กรรมการ 29,692 -

 15 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากัด กรรมการ 167,135 12,600

 16 บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) กรรมการ 4,673 -

 17 F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. บริษัทรวมของบริษัทยอย 11,560,662 4,434,561

   ของบริษัทใหญ 

 18 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด กรรมการ 320,380 37,298

 19 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตต้ิง จํากัด กรรมการ 390,879 237,237

 20  InterBev Malaysia Sdn. Bhd.  บริษัทยอยทางออม 32,063,123 2,629,858

   ของบริษัทใหญ   

 21 บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด กรรมการ 7,490 1,370

 22 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) กรรมการ 39,495,653 17,420,110

 23 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) กรรมการ 640,010,060 45,681,366

 24 บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด กรรมการ 25,630,724 -

 25 บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คช่ัน จํากัด กรรมการ 56,700 8,667

   ยอดรวมทั้งสิ้น   6,047,811,811 320,804,596
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 คาบริหารงานระหวางกันที่มีความสัมพันธกับบริษัทใหญ

    ลําดับ                     ชื่อ                          ความสัมพันธ                จํานวน                   เจาหนี้

  1  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) กรรมการ 9,360,000 1,046,779

    ยอดรวมท้ังสิ้น   9,360,000 1,046,779

 รายไดอื่นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

    ลําดับ                     ชื่อ ความสัมพันธ                  จํานวน                    ลูกหนี้

 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด กรรมการ 10,841,468 -

 2 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) กรรมการ 10,041,200 43,875

 3 บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด กรรมการ 2,850,000 -

 4 บริษัท กฤตยบุญ จํากัด กรรมการ 76,958 82,345

   ยอดรวมท้ังสิ้น   23,809,626 126,220

 ซื้อสินคาจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน

    ลําดับ                          ชื่อ                                ลักษณะรายการ      จํานวน   เจาหนี้การคา

 1 บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด  (มหาชน) คาขนสง 1,288,074 -

 2 บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 204,805,501 14,348,546

 3 บริษัท ปอมกิจ  จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 160,880 47,180

 4 บริษัท ปอมคลัง  จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 620,337 83,557

 5 บริษทั  ปอมโชค  จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 111,910 32,519

 6 บริษัท ปอมเจริญ จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 134,535 69,718

 7 บริษัท  ปอมบูรพา จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 766,719 176,812

 8 บริษัท ปอมพลัง  จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 483,748 107,062

 9 บริษัท ปอมนคร จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 61,719 28,120

 10 บริษัท ปอมทิพย (2012) จาํกัด ซื้อวัตถุดิบ 2,049,982 443,701

 11 บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด คาวัสดุสิ้นเปลือง 120,082 -

 12 บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 346,422 -

 13 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ซื้อวัตถุดิบ 19,605,572 607,064

 14 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด ซื้อสินคา 78,073,877 13,991,525

 15 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ซื้อวัตถุดิบ 29,132,660 5,492,083

 16 บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเคร่ืองดื่ม จํากัด ซื้อวัตถุดิบ 889,375 300,600

 17 บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด ซื้อพัสดุบรรจุ 105,912,024 49,372,032

 18 บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ซื้อพัสดุบรรจุ 12,480,300 7,320,726

 19 F&N Dairies (Thailand) Limited ซื้อวัตถุดิบ 4,163,813 1,236,524

   ยอดรวมท้ังสิ้น   461,207,530 93,657,769

รายการระหวางกัน
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 ซื้อสินทรัพยถาวรจากบริษัทใหญ

    ลําดับ                  ชื่อ ลักษณะรายการ    จํานวน เจาหนี้

  1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เครื่องใชสํานักงาน 37,200 -

   ยอดรวมท้ังสิ้น   37,200 -

 ซื้อสินทรัพยถาวรจากบุคคลและกิจการอื่นที่เก่ียวของกัน

      ลําดับ                  ชื่อ ลักษณะรายการ จํานวน เจาหนี้

 1  บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด อุปกรณคอมพิวเตอร 684,745 -

 2  บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลชลบุรี จํากัด ที่ดิน 146,038,000 -

 3  บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด อื่นๆ 174,688 -

 4  บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด เครื่องยิงฝาขวด 26,156,769 -

 5  บริษทั เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) โทรศัพทเคลื่อนที่ 23,500 -

 6  บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จํากัด เครื่องใชสํานักงาน 9,346 -

    ยอดรวมท้ังสิ้น   173,087,048 -

 คาเชาจายใหบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน

     ลําดับ                   ชื่อ ลักษณะรายการ    จํานวน     เจาหนี้

 1 บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด คาเชาที่ดินที่  30,000,000 -

   อ.วังมวง  จ.สระบุรี 

 2 บริษัท  ทิพยพัฒน อารเขต  จํากัด พันธทิพยงามวงศวาน 6,845,954 127,633

   เชียงใหม, เอกมัย, สยาม

 3 บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลชลบุรี คาเชาที่ดินที่ 2,790,000 -

   อ.บานบึง  จ.ชลบุรี

 4 บริษัท ริเวอรไซด มาสเตอรแพลน จํากัด Asiatique 1,690,237 142,412

 5 บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด Park venture 28,511,568 746,316

   ยอดรวมทั้งสิ้น   69,837,759 1,016,361
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 คาใชจายสงเสริมการขายจายใหบุคคลและกิจการอ่ืนที่เก่ียวของกัน

    ลําดับ                  ชื่อ                           ลักษณะรายการ                 จํานวน                เจาหนี้

  1 บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด สงเสริมการขาย 58,831,780 75,310,753

  2 บริษัท ปอมกิจ จํากัด สงเสริมการขาย - 4,527,096

   3 บริษัท ปอมคลัง จํากัด สงเสริมการขาย - 860,562

  4  บริษัท ปอมโชค จํากัด สงเสริมการขาย - 3,072,018

  5 บริษัท ปอมเจริญ จํากัด สงเสริมการขาย - 2,256,447

  6  บริษัท ปอมบูรพา จํากัด สงเสริมการขาย - 5,728,341

  7 บริษัท ปอมพลัง จํากัด สงเสริมการขาย - 2,277,367

  8 บริษัท ปอมนคร จํากัด สงเสริมการขาย - 2,601,827

  9 บริษัท ปอมทิพย (2012) จํากัด สงเสริมการขาย - 1,793,062

 10 บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด สงเสริมการขาย - 10,189,480

 11 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) สงเสริมการขาย - 10,979,196

    ยอดรวมท้ังสิ้น   58,831,780 119,596,149

 คาใชจายอื่นจายใหบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน

     ลําดับ                   ชื่อ ลักษณะรายการ       จํานวน         เจาหนี้

 1 บริษัท นําธุรกิจ จํากัด คาอบรม 10,009 -

 2 บริษัท นําทิพย จํากัด คาสวัสดิการ 5,832 -

 3 บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด คาแรกเขา 174,650 -

 4 บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) คาขนสง - 155,364

 5 บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด คาขนสง - 41,587

 6 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด คาบริการ 594,874 10,856

 7 บริษัท กฤตยบุญ จํากัด เงินปนผลคางจาย - 420

 8 บริษัท ปอมคลัง จํากัด คาโฆษณา 60,077 -

 9 บริษัท ทศภาค จํากัด เงินสนับสนุน 18,634,323 2,200,536

 10 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากัด คาอบรม 178,000 -

 11 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด คาขนสง 839,387 385,875

 12 บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด คาโฆษณา - 21,150

 13 บริษัท วัฒนพัฒนเทรดด้ิง จํากัด คาที่จอดรถ 1,298,300 103,000

รายการระหวางกัน
รายงานประจําป 2556
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      ลําดับ                   ชื่อ ลักษณะรายการ    จํานวน     เจาหนี้

 14 บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด คาเชารถ 3,405,430 364,603

 15 บริษัท  ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด คาเครื่องมือ/อุปกรณ 4,165,789 816,981

 16 บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) สงเสริมการขาย 1,005,000 10,918,134

 17 บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เบี้ยประกันจาย 24,915,348 5,062

 18 บริษัท อาคเนยประกันชีวิต  จํากัด (มหาชน) เบี้ยประกันจาย 10,080,216 -

 19 บริษัท พลาซาแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด คาบริการ 373,910 -

 20 บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คช่ัน จํากัด คาที่พัก 4,112 -

 21 บริษัท ทีซีซี ลักซชูรีโฮเทลส แอนด รีสอรท จํากัด คาจัดเลี้ยง 122,260 -

 22 กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยและ คาเชาสถานท่ี 3,000 -

  สิทธิเรียกรองเบสท ฟอรจูน ออกบูธ

 23 บริษัท  ทิพยพัฒน อารเขต  จํากัด สาธารณูปโภค 4,029,968 334,152

 24 บริษัท  ทีซีซี พีดี 11 จํากัด คาบริการ 120,000 -

 25 บริษัท ริเวอรไซด มาสเตอรแพลน จํากัด สาธารณูปโภค 2,165,150 58,560

 26 F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. สงเสริมการขาย - 3,118,309

 27 F&N Interflavine Pte Ltd. คาธรรมเนียม 45,912 46,007

 28 บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาทซอรสซิ่ง จํากัด คาบริการ 204,000 -

 29 บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด สาธารณูปโภค 3,221,715 183,338

 30 InterBev Malaysia Sdn. Bhd. สงเสริมการขาย - 77,849

 31 บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด สวนลดราคา - 2,668,876

 32 บริษัท แอทมีเดียฟรอนท จํากัด คาโฆษณา 3,500,000 3,745,000

   ยอดรวมท้ังสิ้น  79,157,262 25,255,659

19.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน

 รายการระหวางกันขางตนเปนรายการตอเนื่องจากปที่ผานมา ซึ่งมีความจําเปนและเหมาะสมดังน้ี

 19.3.1 คาเชา

 บรษิทัเชาพืน้ทีส่าํหรบัเปนสาํนกังาน เปดรานอาหาร โรงงาน และ/หรอืโกดังสินคา โดยคํานงึถึงทําเลทีต่ัง้ท่ีสามารถทํากาํไร

 ใหกบับรษิทั รวมถงึสะดวกตอการขนสง และ/หรอืกระจายสนิคา ซึง่บคุคลและบรษิทัท่ีเกีย่วโยงอาจเปนเจาของท่ีดนิ พืน้ทีเ่ชา 
 อาคาร และ/หรือสิ่งปลูกสรางบนทําเลท่ีตั้งดังกลาว ซึ่งการคิดคาเชาและคาบริการเปนไปในราคาที่เปนธรรม กลาวคือ
 เปนไปตามราคาตลาด และ/หรือราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระแลวแตกรณี

 19.3.2 รายการขายสินคากับกลุมบริษัทที่มีกรรมการรวมกัน

 บริษัทและบริษัทยอยขายสินคาใหกับกลุมบริษัทที่มีกรรมการรวมกัน ในเงื่อนไขที่เปนปกติธุรกิจเชนเดียวกับท่ีขายใหกับ
 กิจการอื่นที่ไมเก่ียวของกัน และเปนไปตามราคาตลาด

    ลําดับ                   ชื่อ ลักษณะรายการ    จํานวน     เจาหน้ี
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 19.3.3 รายการซื้อสินคาและคาใชจายกับกลุมบริษัทที่มีกรรมการรวมกัน

 บริษัทและบริษัทยอยซ้ือสินคาและคาใชจายกับกลุมบริษัทท่ีมีกรรมการรวมกัน ในเง่ือนไขท่ีเปนปกติธุรกิจเชนเดียวกับ
 ที่ขายใหกับกิจการอ่ืนที่ไมเก่ียวของกัน และเปนไปตามราคาตลาด

 ดงันัน้  รายการระหวางกันดงักลาวขางตน จงึมีความสมเหตุสมผลของรายการ และเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษทั เน่ืองจาก
 เปนรายการธุรกจิการคาปกติ หรอืสนับสนุนธรุกจิปกติ ซึง่ใชเงือ่นไขการคาท่ัวไป และสามารถคํานวณคาตอบแทนไดจาก
 ทรัพยสินหรือมูลคาอางอิง ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

19.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

 กรณีที่รายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคล ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมี
 ความขดัแยงทางผลประโยชนในอนาคต บรษิทัจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นเกีย่วกบัความจําเปนและ
 ความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกัน    
 ทีอ่าจเกดิขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะวาจางใหผูเชีย่วชาญอสิระ หรอืผูสอบบญัชขีองบรษิทัเปนผูใหความเหน็เกีย่วกบั
 รายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุนตามแตกรณี

19.5 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

 บรษิทัคาดวาในอนาคตอาจมีรายการระหวางกันเกิดข้ึนอีก เน่ืองจากรายการระหวางกันของบริษทั เปนไปตามการดําเนิน
 ธุรกิจการคาปกติ ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดําเนินการใหรายการระหวางกันดังกลาว เปนไปตามลักษณะธุรกิจ
 การคาปกติทั่วไป และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัท
 หรอืผูเช่ียวชาญอสิระพิจารณาตรวจสอบ และใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํา
 รายการดวย โดยรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน บริษัทจะตองปฏิบัติตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัท
 ไดกาํหนดไว รวมถงึตองใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัยและขอบงัคับ ประกาศ คาํสัง่หรอื
 ขอกาํหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนปฏิบตัติามขอกาํหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมลูการทํารายการ
 เกีย่วโยงและการไดมา หรือจาํหนายทรพัยสนิทีส่าํคญัของบรษิทั ตามมาตรฐานการบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชฯี

 สําหรับรายการระหวางกันของบริษัทที่เกิดข้ึนกับบุคคล ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจ
 มคีวามขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตน้ัน บรษิทัจะจดัใหมกีารทาํสญัญาใหถกูตอง และจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ
 เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความ
 ชาํนาญในการพจิารณารายการระหวางกนัทีอ่าจเกดิขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะวาจางใหผูเชีย่วชาญอสิระหรอืผูสอบ
 บญัชีของบริษทั เปนผูใหความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวางกันดงักลาว เพือ่นําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
 บริษัทหรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ไดรับ
 การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท

 ทัง้นี ้การกาํหนดนโยบายทาํใหมัน่ใจไดวา การเขาทาํรายการดงักลาว จะไมเปนการยกัยายหรอืถายเทผลประโยชนระหวาง
 บริษัท บุคคลที่เก่ียวของ และ/หรือผูถือหุนของบริษัท กระทําโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย โดยเฉพาะ
 รายยอยเปนสาํคญั ทัง้นี ้กรรมการ หรอืผูถอืหุนทีม่สีวนไดสวนเสยีเกีย่วกบัรายการระหวางกนั หรอืการไดมา หรอืจาํหนายไป
 ซึ่งทรัพยสินของบริษัท จะไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกลาวอีกดวย

รายการระหวางกัน
รายงานประจําป 2556
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20.1 งบการเงิน

 สรุปรายงานสอบบัญชี

 รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทในป 2556 ตรวจสอบโดย นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน จากบริษัท 

 เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดแสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินไดแสดงฐานะ

 การเงินและผลการดําเนินงาน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

20.2 คาตอบแทนผูสอบบัญชี

 20.2.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

  บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทในรอบป 2556 เปนจํานวนเงิน

  รวม 4,340,000 บาท โดยแบงออกเปนคาตอบแทนการสอบบัญชขีองบริษทั จาํนวน 2,328,000 บาท และสวนของ

  บริษัทยอย จํานวน 2,012,000 บาท

 20.2.2 คาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)

  - ไมมี -

20. ฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน
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2556 25542555
รายการ

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สิทธิการเชา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง 
    กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้คาสินทรัพย
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน

หนี้สินหมุนเวียน

รายไดรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกู
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สิน

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

รวมสวนของผูถือหุน

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

122,251
6,500

542,824
370,922
171,369

1,213,866

3,660
6,144,822

33,795
64,954

446,674

7,907,771

63,000

-
1,321,593

692,812
283,332

42,628

2,403,365

20
51,141

2,000,000
44,817

4,499,343

375,000
375,000
609,402

37,500
2,349,668

36,858

3,408,428

7,907,771

56,018
-

502,415
225,165

1,467,483

2,251,081

12,160
3,130,070

35,809
82,318

207,359

5,718,796

581,000

600,000
643,497
649,913
191,995

81,296

2,747,701

516
26,699

-
39,035

2,813,951

375,000
375,000
609,402

37,500
1,846,085

36,859

2,904,846

5,718,797

93,650
2,000

709,316
309,605

1,060,972

2,175,543

10,160
4,741,703

33,140
72,626

226,853

7,260,025

1,836,000

-
932,942
927,923
323,113

60,950

4,080,928

263
40,892

-
16,748

4,138,831

375,000
375,000
609,402

37,500
2,062,437

36,855

3,121,194

7,260,025

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
รายงานประจําป 2556



103
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

2556 25542555
รายการ

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดใชในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ

 2,177,323

 (2,132,995)

 (15,730)

 28,598

 1,615,591

 (1,756,052)

 178,097

 37,636

 1,310,700

 (1,529,950)

 (34,135)

   (253,385)

2556 25542555
รายการ

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

รายไดจากการขาย

รายไดอื่น

รายไดรวม

ตนทุนขายและบริการ

คาใชจายในการขายและบริหาร

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

ตนทุนทางการเงิน

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได

กําไรสุทธิ

จํานวนหุน (พันหุน)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

(มูลคาตราไวหุนละ 2 บาท)

 12,208,112

 61,126

 12,269,238

 8,209,097

 3,547,723

 512,418

 87,085

 30,239

 455,572

 187,500

 2.43

 11,634,397

 67,893

 11,702,290

 8,030,593

 2,998,010

 673,687

 45,647

 25,793

 653,833

 187,500
  
 3.49

9,501,115

176,320

9,677,435

6,558,018

2,245,214

874,203

15,683

(50,393)

808,127

187,500

4.31
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2556 25542555
รายการ

งบการเงินรวม

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราสวนสภาพคลอง

 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

 อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

 อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

 ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

 อัตราหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)

 ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน)

 วงจรเงินสด

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

 อัตรากําไรชั้นตน 

 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 

 อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร 

 อัตรากําไรสุทธิ 

 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 

 อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

 อัตราสวนเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน (เทา)

 อัตราการจายเงินปนผล 

0.51

0.28

0.67

19.50

18.72

24.13

15.13

7.28

50.12

-16.27

32.76 %

3.70 %

482.46 %

3.73 %

13.95 %

6.01 %

8.37 %

1.61 

1.32

0.61

53.50 %

0.53

0.20

0.47

19.20

19.01

30.03

12.15

10.19

35.83

- 4.67

30.98 %

5.21 %

266.69 %

5.62 %

21.70 %

10.08 %

16.61 %

1.79

1.33

0.59

63.07 %

0.82

0.20

0.63

17.14

21.30

18.19

20.06

9.11

40.05

1.32

30.98 %

7.35 %

187.81 %

8.51 %

28.93 %

15.39 %

26.51 %

1.81

0.97

0.41

51.05 %

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

 รายได

 สาํหรบัป 2556 บริษทัฯมรีายไดจากการขายรวมท้ังส้ิน 12,208 ลานบาท เพิม่ขึน้ 4.9% จากปกอนท่ีมรีายไดจากการขายรวม 

 11,634 ลานบาท โดยมีรายไดจากการขายอาหารจํานวน 5,976 ลานบาท หรอืคดิเปน 49.0% จากรายไดจากการขายรวม 

 และรายไดจากธรุกิจเครือ่งด่ืมจํานวน 6,232 ลานบาท หรอืคิดเปน 51.0% จากรายไดจากการขายรวม ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลง

 ของรายไดจากการขายเมือ่เทยีบกบัปกอน มาจากการเพิม่ข้ึนของรายไดจากธรุกจิอาหารรวม 12.3% ซึง่สวนใหญมาจาก

 การขยายสาขา และการลดลงของรายไดจากธุรกจิเคร่ืองด่ืม 1.3% เนือ่งจากการแขงขนัทีร่นุแรง รวมถึงการต่ืนตวัในโปรโมช่ัน

 สงเสริมการขายของผูบรโิภคลดลง สถานการณทางการเมอืงและเศรษฐกิจชะลอตัว ทาํใหการจับจายใชสอยของผูบรโิภค

 ลดลง  

 ตนทุนขาย

 ตนทุนขายรวมของบริษัทฯสําหรับป 2556 เทากับ 8,209 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนตนทุนขายรวมตอรายได 

 จากการขายรวมท่ี 67.2% ซึง่คดิเปนเปอรเซน็ท่ีตํา่กวาตนทุนขายรวมของปกอนท่ี 69.0% ของรายไดจากการขายรวม หรอื

 เทากับ 8,031 ลานบาท

 คาใชจายในการขาย

 บรษิทัฯมคีาใชจายในการขายสาํหรบัป 2556 เทากบั 1,679 ลานบาท เทียบกบัปกอนเทากบั 1,376 ลานบาท โดยอตัราสวน

 คาใชจายในการขายตอยอดขายสําหรับป 2556 เทากับ 13.8% สูงกวาปกอนท่ี 11.8% เน่ืองมาจากการแขงขันที่รุนแรง 

 รวมถงึการจัดโปรโมช่ันสงเสริมการขาย 

 คาใชจายในการบริหาร

 บริษัทฯมีคาใชจายในการบริหารสําหรับป 2556 เทากับ 1,758 ลานบาท เทียบกับปกอนเทากับ 1,579 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

 179 ลานบาท เนื่องจากการเปดสาขารานอาหารท่ีเพิ่มขึ้น 

 รายการนอกเหนือจากการดําเนินงานปกติ

 ในไตรมาส 4/2554 และในไตรมาส 1/2555 กลุมบริษัทไดรับรูเงินชดเชยจากการประกันภัย อันเน่ืองมาจากมหาอุทกภัย

 ดังกลาวจํานวน 1,200 ลานบาท และ 170 ลานบาทตามลําดับ รวมเปนเงิน 1,370 ลานบาท ตามจดหมายแจงเงินชดเชย

 จากการประกันภัย  วันที่ 30 มิถุนายน 2556 การประเมินผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณมหาอุทกภัยของ

 กลุมบริษัทกับผูรับประกันภัยไดแลวเสร็จ ซึ่งทางกลุมบริษัทจะไดรับเงินชดเชยจากการประกันภัยเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น

 ประมาณ 1,271 ลานบาท ดังนั้นสําหรับงวดปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทจึงไดรับรูผลขาดทุนจากการ

 ปรับประมาณการเงินชดเชยจากเหตุการณมหาอุทกภัยดังกลาว ในกําไรหรือขาดทุนเปนจํานวนเงิน 99 ลานบาท ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทไดรับเงินชดเชยจากการประกันภัยครบจํานวนแลว

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

 กําไรสุทธิรวมของบริษัทฯสําหรับป 2556 เทากับ 456 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิตอยอดขายเทากับ 3.7% และ

 เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งมีกําไรสุทธิ 654 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิ 5.6% ของรายไดจากการขายกําไรสุทธิรวม

 ลดลง 30.3%
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 ฐานะการเงิน

 สินทรัพย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 7,908 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2555 จํานวน 648 ลานบาท 

 หรือเทากับ 8.9% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ

 หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมท้ังสิ้น 4,499 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินป 2555 จํานวน 360 ลานบาท หรือ

 เทากับ 8.7%  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินกูจากสถาบันการเงิน และเจาหน้ีการคา

 สวนของผูถือหุน

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มสีวนผูถอืหุนรวมท้ังส้ิน 3,408 ลานบาท เพิม่ขึน้จากสิน้ป 2555 จาํนวน 287 ลานบาท 

 หรือเทากับ 9.2% โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของกําไรสะสม อันไดแก กําไรสุทธิหักกับการจายเงินปนผล 

20.3 ปจจัยและอิทธิพลหลัก ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคต

 20.3.1 บริษัทและบริษัทยอยมีแผนขยายการผลิต โดยจะเปดโครงการเคร่ืองบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling 

  Line 3 ทีโ่รงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธาน ีโดยการลงทุนดงักลาว จะชวยเพิม่กาํลงัการผลติ

  ชาเขียวประเภทขวดพลาสติก 20% และชวยลดตนทุนการผลิต

 20.3.2 บริษัทและบริษัทยอยมีแผนเปดดําเนินการครัวกลางใหมอยางเต็มรูปแบบ ที่อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อ

  รองรับการขยายสาขาใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว คือ 45 สาขาในป 2557

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
รายงานประจําป 2556

 -ไมมี-

21. ขอมูลอ่ืน 
ที่เกี่ยวของ



รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ตอรายงานทางการเงิน
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 คณะกรรมการบรษิทั ตระหนกัถงึภาระหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบ ในฐานะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนในการเปนผูรบัผิดชอบ
ตองบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจําป โดยงบการเงินดังกลาว ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมถึงใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และ
ถอืปฏิบตัอิยางสม่ําเสมอ ตลอดจนใชดลุยพนิจิอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดทีีส่ดุในการจัดทาํ รวมถึงจดัใหมกีารเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป 

 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยง และดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี
ประสทิธผิล เพ่ือใหมัน่ใจไดอยางมเีหตผุลวา ขอมลูทางบญัชมีคีวามถกูตอง ครบถวน และเพยีงพอทีจ่ะดาํรงรกัษาไวซึง่ทรพัยสนิ
ของบริษัท ตลอดจนเพื่อไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน เพื่อทําหนาที่
สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนี ้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปฉบับนี้แลว 

 งบการเงนิของบรษิทัและบริษทัยอย ไดรบัการตรวจสอบโดยผูสอบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทัเคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัชี 
จาํกดั ซึง่ในการตรวจสอบน้ัน ทางคณะกรรมการบริษทั ไดสนบัสนนุขอมลูและเอกสารตางๆ เพือ่ใหผูสอบบญัชสีามารถตรวจสอบ

และแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชี ไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่ง
แสดงไวในรายงานประจําปฉบับนี้แลว

 คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็วาระบบการควบคมุภายในของบรษิทัโดยรวมอยูในระดบัทีน่าพอใจ และสามารถสราง
ความเช่ือมัน่อยางมีเหตุผลไดวา งบการเงินของบริษทั โออิช ิกรุป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอย สาํหรับปสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 มีความถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

                    

                                                                                                                   (นายณรงค ศรีสอาน)
                                                                                                        ประธานกรรมการบริษัท 

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
รายงานประจําป 2556

22. รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอ
รายงานทางการเงิน

108



รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ



110
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจําป 2556

23. รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด ( มหาชน ) (“บริษัท”) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน 

 ที่มีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ และมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

 ตรวจสอบโดยมีนายวิกรม คุมไพโรจน  เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  นางสาวพจนีย ธนวรานิช  และนายชัย  จรงุธนาภิบาล 

 เปนกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทท้ัง 3 ทาน ไมมีสวนรวมในการบริหารจัดการ รวมทั้งไมไดเปน

 ผูบริหาร พนักงาน หรือลูกจางของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทในเครืออื่น ๆ

 ตลอดป 2556 ที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ในกรอบหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ที่คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตามกรอบขอกําหนด และ

 แนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดไว  รวมถึงการสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การสอบทานงบการเงิน 

 การสอบทานความเหมาะสมของการเปดเผยขอมูล ของรายการระหวางบริษัทกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน และ

 รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน การสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการพัฒนา

 ระบบการควบคมุภายในอยางตอเนือ่ง รวมถงึการกาํกบัดูแลงานของหนวยงานตรวจสอบภายในอยางเครงครดั คณะกรรมการ

 ตรวจสอบยังไดพิจารณาคัดเลือก และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้ง

 การพิจารณาเร่ืองการปฏิบัติตามขอกําหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของบริการ และความเหมาะสมของ

 คาตอบแทนแกผูสอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลใหบริษัทมีการดําเนินงานตามนโยบายของ

 คณะกรรมการบรษิทัอยางมปีระสทิธภิาพและโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทกุขัน้ตอน เพือ่ใหบรษิทัมกีารพฒันาการกาํกบั

 ดูแลกจิการท่ีดีอยางตอเนื่อง

 ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม 9 ครั้ง โดยนายวิกรม  คุมไพโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

 นางสาวพจนีย ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ ไดเขารวมประชมุ 9 ครัง้ นายชยั จรงุธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ ไดเขารวม

 ประชมุ 8 ครัง้ และการประชมุบางครัง้ไดเชญิผูบริหารจากหนวยงานท่ีเก่ียวของมาหารอื และชีใ้หเห็นถงึปญหาท่ีตรวจพบ

 จากการปฏิบตังิานของหนวยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ขอใหนาํกลับไปดาํเนินการแกไขหรือปรบัปรงุใหดขีึน้ รวมท้ังหาทาง

 ปองกันขอบกพรองมิใหเกิดขึ้นอีก

 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2556 มีดังนี้

 1.) สอบทานความถูกตองของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของบริษัท  

  1.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํป 2556 ของบรษิทั กอนเสนอ

   ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อใหสามารถม่ันใจไดวา รายการทางการเงิน  รายการท่ีเกี่ยวโยง

   ระหวางบรษิทักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วของกนั รายการทีอ่าจกอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชน การเปดเผย

   ขอมูลที่เปนสาระสําคัญ ไดทําข้ึนอยางถูกตองและมีความนาเชื่อถือ  
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  1.2) ในการน้ีไดเชิญผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวของ เพื่อซักถามประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญ 

   โดยเฉพาะอยางย่ิง ที่เก่ียวกับการจัดทํางบการเงินโดยฝายจัดการของบริษัทใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 

   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดย

   สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบม่ันใจวา งบการเงินของบริษัทมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญ 

   รวมถึงรายการท่ีเกิดขึ้นระหวางบริษัทกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน จัดทําข้ึนอยางถูกตองและเพียงพอ

   ตามมาตรฐาน การตีความ แนวปฏิบัติ และหลักการที่กลาวขางตน 

  1.3) นอกจากนีย้งัไดจดัใหมวีาระการประชุมรวมกันเปนการเฉพาะระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบญัชี 

   ตามแนวทางท่ีกําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปดโอกาสใหหารือรวมกันในประเด็น

   ตางๆ โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

 2.) การพิจารณาความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณาถงึความเปนอสิระและการปฏบิตัติามขอกาํหนดของวชิาชพีอ่ีนๆ ผลการปฏบิตังิาน

  และคุณภาพของงานบริการที่ผู สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดใหแกบริษัท รวมถึง

  ความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เห็นวา ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็น และใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน

  ทั้งในดานการจัดทํารายงานทางการเงิน และการปรับปรุงดานการควบคุมภายในของบริษัท  

 3.) การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท

  คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท ตามหลักการของกฎหมาย ขอกําหนด 

  และแนวทางปฏิบตั ิทีเ่ก่ียวของกับการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ีทีค่ณะกรรมการกํากบัหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยแหง

  ประเทศไทย ไดกาํหนดไว โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดดาํเนนิการตามแนวทางดงักลาวอยางเครงครดัและตอเนือ่ง 

  และไดใหฝายตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทไดปฏิบัติอยางเหมาะสมและ

  สมํ่าเสมอ เพื่อเสริมสรางใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตอไป  

   4.) พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงาน และแผนการตรวจสอบประจําป ตลอดจนการกํากับดูแล

  การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน

  4.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงาน และแผนการตรวจสอบประจําป 

   2556 ตลอดจนกํากับดูแลงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึง การกํากับดูแล การบริหาร

   ความเสีย่ง และการควบคมุภายในของบรษิทั  คณะกรรมการตรวจสอบยงัใหคาํแนะนาํเรือ่งตางๆ แกหนวยงาน

   ตรวจสอบภายในท่ีควรไดรับการปรับปรุง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

  4.2)  คณะกรรมการตรวจสอบสงเสริมใหฝายตรวจสอบภายใน สงตัวแทนพนักงานเขารับการอบรมจากสมาคม

   ผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทยทุกป เพื่อเพิ่มพูนความรูและรับรูมาตรฐานการปฏิบัติงานใหมๆ ที่เปน

   ประโยชนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และนํามาถายทอดใหพนักงานคนอ่ืนๆ รวมท้ังปรับปรุง

   การปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในตอไป

 5.) สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบไดการสอบทานความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบ และกิจกรรมการควบคุมภายในของ

  บรษิทัโดยพจิารณาจากรายงานผลการปฏิบตังิานตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน และไดกาํชบัใหหนวยงาน

  ตรวจสอบภายในคอยติดตามพัฒนาการในเร่ืองที่มอบหมาย เพื่อใหมั่นใจวา ฝายจัดการไดแกไขและหรือปรับปรุง

  การควบคุมและมาตรการปองกันอยางเหมาะสมภายในเวลาที่กําหนด ภายหลังจากที่ฝายจัดการไดเห็นพองกับ

  ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นสําคัญที่หนวยงานตรวจสอบภายในไดพบจากการปฏิบัติงาน
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 6.) การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  6.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบิตัหินาทีอ่ยางเปนอสิระจากกรรมการบริหารและฝายจดัการของบริษทั โดยไดให

   ความสําคัญอยางยิ่งกับการควบคุมภายใน เพื่อใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีการควบคุมภายในท่ี

   เพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนนิธรุกจิ รวมท้ังไดรายงานเรือ่งสาํคัญตอคณะกรรมการบรษิทัอยางสมํา่เสมอ  

   โดยพิจารณาจากรายงานท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในในรอบป 2556

  6.2) เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ สนับสนุน

   และสงเสริมการกํากับดูแลของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

   กรรมการตรวจสอบสําหรับรอบป 2556 โดยใชแนวทางของแบบประเมิน ซึ่งจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย 

   แหงประเทศไทย ผลการประเมินเปนที่พอใจ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา

 1.  บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่นาเชื่อถือ และปฏิบัติตามหลักการของกฎหมาย ขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติ 

  ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว อยางมี

  ประสิทธิภาพ และสรางภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท 

 2. บริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยางเพียงพอ และไมพบขอบกพรองของการควบคุมภายใน หรือรายการ

  ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางเปนสาระสําคัญ 

 คณะกรรมการตรวจสอบยังไดเสนอแนะใหฝายจัดการมุ งพัฒนา และหาทางปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 

 ใหมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษิทัอยางตอเนือ่งตอไป เพือ่ใหเปนทีย่อมรบัตามมาตรฐานสากลมากยิง่ขึน้

      

             ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 

     

                                                                                                     (นายวิกรม คุมไพโรจน)

                                                                                                          ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจําป 2556
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24. รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

 ในปจจบุนัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบรษิทั โออชิ ิกรุป จาํกดั (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการบริษทัและผูบรหิาร
จากฝายตางๆ รวม 12 คน ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติหนาที่ดูแลงานบริหารความเส่ียงของบริษัทให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยใหครอบคลุม
  ความเสีย่งหลักของธรุกจิ เชน ความเสีย่งของธรุกิจ (Business Risk) และความเสีย่งดานการปฏบิตักิาร (Operational 
  Risk) เปนตน
 2. อนุมัติแผนการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และใหไดรับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
 3. ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเส่ียงของบริษัท 
 4. ใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินการบริหารความเส่ียง
 5. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเส่ียงที่สําคัญที่มีผลตอการควบคุมภายใน
 6. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง

 โดยในป 2556 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมรวม 7 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยไดรายงานผลการจัดการความเส่ียงท่ีสาํคัญ และขอเสนอแนะแกคณะกรรมการบริษทั
อยางสมํ่าเสมอ และไดปฏิบัติงานโดยสรุปดังนี้

 1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และเปาหมายการบริหารความเส่ียงทั้งองคกร เพื่อเปนแนวทางใหฝายบริหารไดมี            
  การบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
 2. ทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียงและจัดทําแผนจัดการความเส่ียง โดยประเมินปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอ
  การดําเนินธุรกิจของบริษัท พัฒนาระบบบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมท้ังองคกร จัดทําแผนจัดการความเส่ียงใน
  ทุกระดับ ดวยการระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร และพนักงานจากหนวยงานตางๆ
 3. วางระบบการบริหารความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจมีตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางถาวร
 4. พัฒนาระบบจัดการความเส่ียงใหมีประสิทธิภาพ และติดตามใหบริษัทมีการบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสม
 5. สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความเส่ียง และบริหารความเส่ียงที่จะทําให
  บรษิทัไมสามารถดาํเนนิการใหบรรลเุปาหมาย สนบัสนนุ และผลกัดนัใหมกีารบรหิารความเสีย่งในทกุระดบัขององคกร 
  และปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร
 6. ตดิตามความคืบหนาของการบรหิารความเสีย่งจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ และจดัใหมกีารประเมนิความเสีย่งเปนประจํา

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางรอบคอบ และเต็มความ
 สามารถ รวมถึงไดใหความเห็นแกฝายบริหารอยางเปนอิสระเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

 

                                                 ในนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

                                                                                                            (นายชัย จรุงธนาภิบาล)

                                                                                       ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
รายงานประจําป 2556
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25. รายงานการปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี

 บรษิทั โออชิ ิกรุป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดใหความสาํคญัอยางยิง่ กบัการจดัใหมรีะบบการกาํกบัดแูลกิจการทีด่ ีและ

มุงมัน่อยางยิง่ทีจ่ะยกระดบัของการกํากบัดแูลกจิการทีด่อียางตอเน่ือง โดยบรษิทัไดถอืปฏบิตัติามแนวทางปฏิบตัสิาํหรบักรรมการ

บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) กําหนดไวอยางเครงครัด ทั้งนี้ บริษัท

เชื่อมั่นวาการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยสามารถเพ่ิมมูลคาและผลตอบแทนให

แกผูถือหุนในระยะยาว ตลอดจนสรางความเช่ือมั่นใหกับผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทจึงได

กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ใหสอดคลองกับแนวทางของ ตลท. อีกท้ังยังจัดใหมีการทบทวนและ

ปรับปรุงอยูเปนประจํา โดยความมุงหวังที่จะยกระดับของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ใหทัดเทียมกับบริษัทชั้นนําอื่นๆ 

ใหได ทั้งนี้ เพ่ือการบรรลุถึงเปาหมายสูงสุดของบริษัท อนัไดแก การบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโต

ของบริษัทอยางตอเนื่องและย่ังยืน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษทัมคีวามเช่ือม่ันวา ระบบและกระบวนการกํากบัดูแลกิจการทีด่ ีเปนสวนสาํคญัท่ีจะนาํมาซึง่ความสําเรจ็

ในการดําเนินธุรกิจ จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ครอบคลุมเรื่องตางๆ ดังนี้

 - จัดใหมีระบบซ่ึงใหความม่ันใจไดวา ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรม

  ตอทุกฝาย

 - กาํกบั ดแูล ฝายบริหารใหดาํเนินการตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอยางมีประสิทธภิาพ และประสิทธผิล เพือ่ใหเกดิประโยชน

  สูงสุดตอผูถือหุน ภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

 - กํากับ ดูแล การดําเนินการของฝายบริหารใหเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูล

  อยางเพียงพอแกผูที่เก่ียวของทุกฝาย

 - จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 - กําหนดขอประพฤติปฏิบัติสําหรับการประกอบธุรกิจสําหรับใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน สําหรับใชเปนแนวทาง

  ยึดถือปฏิบัติ

 ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีวา เปนรากฐานสําคัญในการที่จะพัฒนาองคกรให

เจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินกิจการภายใตกรอบนโยบายดังกลาว ที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการ

ทีด่ขีองสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรพัย (สาํนกังาน ก.ล.ต.) และ ตลท. ซึง่อางองิหลักการทีเ่ปนสากล

ของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) ที่ประกอบดวย 5 หมวดหลัก อยางเครงครัด

ตลอดมา ดังนี้

 1. สิทธิของผูถือหุน

 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

รายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 4. การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 ในป 2556 บรษิทัไดดาํเนนิการกจิการภายใตนโยบายการกํากบัดูแลกจิการดงักลาวขางตน ในแตละหมวดโดยมีรายละเอยีด
ดังนี้ 

  สิทธิของผูถือหุน

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา ผูถือหุนเปนผูมีสิทธิในความเปนเจาของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผานการแตงต้ัง 
คณะกรรมการบริษทัใหทาํหนาทีแ่ทนตน และมีสทิธใินการตัดสนิใจท่ีสาํคัญของบริษทั บรษิทัจึงสงเสริมใหผูถอืหุนไดใชสทิธขิองตน 
โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนไดแก การซ้ือ ขาย และ/หรือโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูล
ของบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อแตงต้ัง/ถอดถอนกรรมการ กําหนด
คาตอบแทนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนด หรือการแกไข
ขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสําคัญที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน รวมถึงอํานวย
ความสะดวก สงเสริม และสนับสนุนใหผูถือหุนในการเขารวมประชุมผูถือหุน การไดรับขอมูลสารสนเทศ การใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน และการไดรับสวนแบงกําไร 

 บรษิทัไดจดัใหมกีารประชุมสามัญประจําปผูถอืหุนภายใน 4 เดอืน นบัแตวนัสิน้สดุรอบปบญัชขีองบรษิทั สาํหรบัการประชุม
ผูถือหุนคราวอื่นจะเปนการประชุมวิสามัญผูถือหุนซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร 

 โดยในการจัดประชุมผูถือหุนทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีกระบวนการตางๆ ท่ีชวยอํานวยความสะดวกใน
การประชมุ เพ่ือสนับสนนุใหผูถอืหุนทกุราย รวมทัง้ผูลงทนุสถาบนั เขาประชมุและใชสทิธอิอกเสียงลงคะแนน โดยบรษิทัไดแนบ
หนงัสอืมอบฉนัทะ ในแบบทีผู่ถอืหุนสามารถแสดงเจตนาไดหลากหลายและมคีาํอธบิายวธิกีารและเอกสารทีผู่ถอืหุนตองจดัเตรยีม
เพ่ือการเขารวมประชุมและการมอบฉันทะ ไปพรอมกับหนังสอืเชิญประชุม สาํหรับผูถอืหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได เพือ่ให
ผูถอืหุนสามารถแตงตัง้ผูอืน่เขารวมประชมุ หรือแตงต้ังกรรมการอสิระทานใดทานหน่ึงเปนผูรบัมอบฉันทะ เพือ่รวมประชมุไดโดย
ออกเสียงตามที่ผูถือหุนระบุ

 อนึง่ กอนการประชมุผูถอืหุน บริษทัไดจดัทาํและเผยแพรหนังสอืเชญิประชมุ ทีร่ะบคุวามเหน็ของคณะกรรมการ พรอมทัง้
ขอมลูประกอบการประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเปนการลวงหนาบนเวบ็ไซตของบรษิทั รวมถึง จดัสงหนังสือเชญิประชมุ
ซึง่ระบุวาระการประชุม เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ และขอมลูตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกับแตละวาระการประชุมอยางละเอียด 
ใหผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วันดวย เพ่ือใหมีขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณาตัดสินใจในแตละวาระ
อยางมีประสิทธิผล  สําหรับวาระการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการ บริษัทไดเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนทั้งในรูปแบบคาตอบแทนประจํา และคาตอบแทนท่ีเปนบําเหน็จ โดยแสดงนโยบาย และแนวทางในการพิจารณา
เสนอคาตอบแทนดังกลาว เพื่อเปนขอมูลประกอบการพจิารณาของผูถือหุนดวย 

 โดยในวันประชุมผูถือหุน กอนเร่ิมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม บริษัทไดแจงใหผูถือหุนรับทราบกฎเกณฑ วิธีการใน
การเขารวมประชุมและการมอบฉันทะ รวมถึง อธิบายหลักเกณฑ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนทราบดวย ตลอดจน
จดัเตรยีมบตัรลงคะแนนใหแกผูถอืหุนในการประชมุผูถอืหุน อนึง่ในวาระการพจิารณาการแตงตัง้กรรมการ บรษิทัเสนอใหผูถอืหุน
ไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลดวย อีกทั้ง บริษัทไดใหสิทธิแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ในการรวมออก
ความคิดเห็น และตั้งคําถามใดๆ ตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอไดอยางไมจํากัดเวลา ซึ่งประธาน   
ในทีป่ระชมุ กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการชดุยอย และผูบรหิารไดรวมทาํหนาท่ีชีแ้จงตอบขอซกัถามของผูถอืหุน 

ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูถอืหุน ทีเ่ปนประโยชนตอบริษทัทกุราย ทัง้น้ี ในป 2556 กรรมการบริษทัเกือบ
ทกุทานเขารวมประชุมในการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป โดยกรรมการทานทีไ่มสามารถเขารวมประชุมไดเน่ืองจากติดภารกิจ

 สิทธิของผูถือหุน 
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สําคัญและไดแจงลาประชุมตอประธานกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาดวย ตลอดจนเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกและ

ความโปรงใสในการลงทะเบยีนและการนบัคะแนนบรษิทัไดใชบริการระบบการลงทะเบยีนและนบัคะแนนดวยบารโคด ของบรษิทั 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนหนวยงานอิสระ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทดังกลาว เปนผูดําเนินการนับและ

ตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุมดวย 

 ในการรายงานทางบริษทัจะบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีเขารวมประชุม วธิกีารลงคะแนน การนับคะแนน การใชบตัรลงคะแนน 

และผลการลงคะแนนท้ังเหน็ดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึงขอซักถามและความเห็นของผูเขารวมประชุมไวอยางชดัเจน

ในรายงานการประชุมเพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได อีกท้ังในป 2556 บริษัท จัดใหมีบุคคลท่ีเปนอิสระอันไดแกตัวแทน      

ผูสอบบัญชี รวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยรวมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน และเรื่องดังกลาว

เปดเผยไวในรายงานประชมุ รวมถงึบรษิทัไดแจงมตทิีป่ระชมุผูถอืหุน พรอมผลการลงคะแนนในวนัเดยีวกบัวนัประชมุสามญัผูถอืหุน

ดวย ตลอดจนบรษิทัไมมนีโยบายในการกดีกันหรอืสรางอปุสรรค ในการเปดโอกาสใหผูถอืหุนสามารถตดิตอสือ่สารกนั และไมมี

การทําขอตกลงระหวางผูถือหุนที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทหรือผูถือหุนรายอื่นดวย

 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรษิทัยังไดกาํหนดนโยบายในการดูแล และปกปองสทิธขิองผูถอืหุน โดยเปนนโยบายท่ีกาํหนด

ใหการปฏิบัติตอผูถือหุนตองเปนตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และสอดคลองกับขอปฏิบัติตามขอบังคับ กฎ 

ระเบียบของ ตลท. และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่สําคัญ รวมถึง คณะกรรมการบริษัทตระหนักและ

ใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุนโดยจะไมกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน 

  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

 คณะกรรมการบรษิทัใหความสาํคญัอยางยิง่และมกีารกาํหนดแนวทางอยางแนชดั เพือ่ใหผูถอืหุนทกุรายของบรษิทั ไมวา

จะเปนผูถือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย และ/หรือผูลงทุนสถาบัน ใหไดรับสิทธิ

ในฐานะผูถอืหุนอยางเทาเทยีมกัน โดยไดมกีารกําหนดนโยบายดูแลและปกปองสทิธขิองผูถอืหุน รวมถงึสงเสรมิ และสนับสนนุให

ปฏบิตัติามหลกัการกาํกับดแูลกจิการทีด่ขีองบริษทั และสอดคลองกบัขอปฏบิตัติามขอบงัคบั กฎระเบยีบของ ตลท. และสํานกังาน 

ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของอีกดวย

 โดยคณะกรรมการไดมุงเนนใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของ ตลท. และสํานักงาน ก.ล.ต. 

อยางเครงครัด เพ่ือใหผูถือหุนทุกรายสามารถม่ันใจไดวาไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน และเปนธรรมจากบริษัทอยางแนนอน

 ในการประชมุผูถอืหุนบริษทัไดจดัสงหนงัสอืมอบฉนัทะไปพรอมหนงัสอืเชญิประชมุ เพือ่เปนการอาํนวยความสะดวกใหแก

ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได และจัดทําหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งหมดเปน 2 ภาษา

เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนตางชาติในการรับขอมูลอยางเทาเทียม รวมถึงไดเปดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบวาระการประชมุตางๆ ไวบนเวบ็ไซตของบรษิทัลวงหนา 30 วนักอนวนัประชมุผูถอืหุนอกีดวย ตลอดจน บรษิทัใหสทิธผิูถอืหุน

รายยอยในการเสนอวาระการประชมุและเสนอบคุคล เพือ่สรรหาเปนกรรมการของบรษิทัไดเปนการลวงหนา ตามหลกัเกณฑและ

เงือ่นไขทีเ่ปนไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑทีเ่กีย่วของ กาํหนดโดยเปดเผยการใหสทิธดิงักลาวผานเวบ็ไซตของตลาดหลักทรพัย

แหงประเทศไทยและเวบ็ไซตของบรษิทั ซึง่ในการประชมุสามญัผูถอืหุน ประจาํป 2556 ไมมผีูถอืหุนทานใด เสนอวาระหรอืบคุคล

เพื่อสรรหาเปนกรรมการ และบริษัทไดรายงานผลดังกลาว ใหผูถือหุนทราบผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เว็บไซตของบริษัท และในที่ประชุมสามัญผูถือหุนดวย

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษทัไดกาํหนดใหกรรมการบรษิทัและผูบรหิารทกุทาน ทาํการเปดเผยขอมลูเกีย่วกบัสวนไดเสีย

ของตนและผูเกี่ยวของ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ

บริษัท ที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชนของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดให

กรรมการ และผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียกับธุรกรรมท่ีทํากับบริษัทไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว

รายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 อกีทัง้ คณะกรรมการบริษทัยงัมีการกําหนดมาตรการปองกันกรณทีีก่รรมการ ผูบรหิาร และพนักงานใชขอมลูภายใน เพือ่หา  

ผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอืน่ในทางมิชอบ ซึง่เปนการเอาเปรียบผูถอืหุนรายอืน่ เชน การซือ้ขายหลกัทรพัยโดยใชขอมลูภายใน 

(Insider Trading) หรือการนาํขอมลูภายในไปเปดเผยกบับคุคลท่ีเกีย่วของกับกรรมการและผูบรหิาร ซึง่กอใหเกดิความเสยีหาย

ตอผูถือหุนโดยรวมไวอยางเขมงวด เปนตน 

 สาํหรับการดูแลเร่ืองการใชขอมลูภายใน ทางบริษทัไดกาํหนดมาตรการตางๆ ทีเ่กีย่วของเพ่ือใหมัน่ใจไดวา จะไมมกีารใชขอมลู

ภายในเพ่ือเอื้อประโยชนกับบุคคลหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด โดยรายละเอียดในเรื่องการดูแลการใชขอมูล

ภายใน ไดแสดงไวในเร่ืองการใชขอมลูภายในของหมวดการเปดเผยขอมลู และความโปรงใสของรายงานการกํากบัดูแลกจิการน้ี

 ทั้งนี้ บรษิัทไดจัดใหมีการเปดเผยการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารไวในขอ 14. หนาที่ 83 ของรายงาน

ประจําปฉบับนี้

 อยางไรก็ดี เพื่อรักษาผลประโยชนและเปนการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย ในการทํารายการระหวางกัน

ไดกระทาํอยางยตุธิรรม โดยคาํนงึถงึราคาตามธรุกจิปกตหิรอืเปนราคาอางองิกบัราคาตลาดเปนสาํคัญ รวมถึงหากมรีายการใดที่

เขาขายท่ีตองเปดเผยหรือขออนุมัติตอผูถือหุน บริษัทไดเปดเผยขอมูลและเหตุผลตอผูถือหุนกอนการทํารายการตามเงื่อนไข

ที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนดดวย

  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอเรื่องสิทธิของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ของบริษัททุกกลุม ทั้งภายในและ

ภายนอก โดยตระหนักดีวาผูมสีวนไดเสยีของบริษทัทุกรายจะตองไดรบัการดูแลจากบริษทัอยางดทีีส่ดุ ตามสิทธิทีม่ตีามกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ โดยไดกําหนดใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัท กับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งค่ัง

ทางการเงิน และความย่ังยืนของกิจการ ทั้งนี้ ในระบบการกํากับดูแลกิจการมีผูมีสวนไดเสียหลายกลุมดวยกันที่สําคัญไดแก 

ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุนหรือผูลงทุน เจาหนี้ และชุมชนที่บริษัทต้ังอยู สังคมหรือภาครัฐ และกลุมผูมีสวนไดเสียอื่นไดแก 

คูแขง เปนตน

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย

ดังกลาวตามกฎหมาย หรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัท และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีความต้ังใจในการท่ีจะพัฒนากลไก การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริม

ผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อสรางความม่ันคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และควรเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของ ใหผูมีสวน

ไดเสียเหลานั้นไดรับทราบอยางเพียงพอ เพื่อใหสามารถทําหนาที่ในการมีสวนรวมดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ

 บริษัทตระหนักดีวา ผลการดําเนินงานท่ีดีของบริษัท เกิดข้ึนจากการไดรับความสนับสนุนท่ีดีจากผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

จงึไดกาํหนดนโยบายทีจ่ะสนับสนุนใหเกิดความรวมมอืระหวางบรษิทักบัผูทีม่สีวนไดเสยีในการสรางสรรคประโยชนรวมกนั และ

ดูแลใหความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียทุกรายจะไดรับการคุมครอง และปฏิบัติดวยดี โดยไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนได

เสียทุกกลุมดังนี้ 

 ผูถือหุน  : บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มุงมั่นในการสรางความเติบโต และผลตอบแทนท่ีดีใหกับผูถือหุน

     อยางตอเนื่องในระยะยาว

 พนักงาน : • ดูแลและปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม และใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

     • บริษทัถือวาพนักงานเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมคีณุคา และตองไดรบัการปฏิบตัทิีเ่ปนธรรม ทัง้ในดาน

      โอกาส การพฒันาศกัยภาพ พรอมกบัใหความมัน่ใจในคุณภาพชวีติ และความปลอดภัยในการทาํงาน 

      รวมทั้งจัดใหมีสวัสดิการอยางเหมาะสม อาทิ ประกันสุขภาพ และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน

 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
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 ลูกคา  : • บรษิทัมุงมัน่ทีจ่ะพฒันาคณุภาพสนิคาและบรกิารอยางตอเน่ือง เพือ่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา
     • เอาใจใส และดูแลรับผิดชอบตอลูกคาอยางดีที่สุด โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินคา
     • จัดใหมีหนวยงาน หรือบุคคลทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา เพื่อใหสามารถดําเนินการแกไข
      ขอเรียกรองดังกลาวใหแกลูกคาไดโดยเรงดวน
 คูคา  : • บรษิทัใหความสําคัญกับการคัดเลือกคูคา โดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความนาเช่ือถอื และไมมี
      ประวัติการกระทําผิดดานทุจริต และ/หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนสําคัญ
     • บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาและขอตกลงตามสัญญา โดยมุงมั่นที่จะปฏิบัติตอคูคาอยาง
      เสมอภาค และตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน 
     • เพื่อเปนการปองกันการทุจริตจากคูคาและพนักงานที่เกี่ยวของ บริษัทไดเริ่มระบุขอกําหนดใน
      การเลิกสัญญาและความสัมพันธกับคูคาทันที หากพบการทุจริต ใหสินบน หรือประโยชนใดๆ แก
      ผูเก่ียวของเพ่ือใหเขาทําสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ แกบริษัท 
 เจาหนี้  : • บริษทัมนีโยบายในการปฏิบตัติอเจาหนีท้กุรายอยางเปนธรรมและเทาเทยีมกนั รวมถงึยดึมัน่ในการ
      ปฏิบตัติามเงือ่นไข ขอกาํหนดเรือ่งหลักประกนั และขอตกลงในสญัญาท่ีใหไวกบัเจาหนีต้างๆ อยาง
      เครงครัด
 คูแขงขัน : • บริษทัจะประพฤตปิฏิบตัติามกรอบกตกิาการแขงขนัสากล และปฏบิตัติอคูแขงดวยความเปนธรรม 
      ไมใชวิธีการท่ีไมสุจริต และไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงขัน
 สังคมและ  :   • มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชน และสังคม
 สิ่งแวดลอม  • บรษิทัไมมนีโยบายสนบัสนนุการกระทาํทุจรติและคอรรปัชัน่ ทัง้ภายในและภายนอกองคกร รวมถงึ
      การจายหรือเรียกรับสินบนใดๆ เพื่อใหไดประโยชนทางธุรกิจดวย
     • สรางจิตสาํนกึใหกบัทกุคนในองคกรในอันทีจ่ะดูแล พฒันา และเสริมสรางสังคม สิง่แวดลอม ควบคู
      ไปกับการเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัท
     • บริษัท ดําเนินการภายใตมาตรฐานส่ิงแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยโรงงานของบริษัทไดรับการ
      รับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเปนระบบการจัดการส่ิงแวดลอม Environmental Management 
      System  ดวย 

 ในดานสงัคม บรษิทัไดตระหนกัถึงการเปนสวนหนึง่ของสงัคม ในอนัท่ีจะตองชวยเหลอืเกือ้กลูกันใหสงัคม เพือ่เปนการตอบแทน
สงัคม โดยในพ้ืนทีท่ีโ่รงงานอุตสาหกรรมและรานอาหารของบริษทัจะมกีารสรางงานและสรางโอกาสใหแกชมุชน รวมถงึไดเขารวม
กิจกรรมการชวยเหลือสังคมตางๆ ในชุมชนอยางตอเนื่อง สําหรับการตอบแทนสังคมในวงกวาง บริษัทไดดําเนินการผานการ
ชวยเหลือผูประสบภยัโดยเฉพาะอยางยิง่ เหตอุทุกภยัในปทีผ่านมา และผูดอยโอกาสตาง ๆ   ทัง้ในสวนทีบ่รษิทัดาํเนนิการเองและ
กระทําผานองคกรการกุศลตางๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่เอื้อประโยชนตอสังคมไดแก โครงการบริจาคอุปกรณ
กีฬา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนในจังหวัด ที่มีผูโชคดีไดรับรางวัลจากรายการสงเสริมการขายของบริษัทอีกดวย

 สาํหรบัดานสิง่แวดลอม บรษิทัไดใหความสาํคญัในอนัทีจ่ะสรางคานิยมในการรกัษาส่ิงแวดลอม โดยเริม่ตนจากจดุเล็กๆ ไปจนถงึ
ภาพรวมขององคกร ผานการอบรม กิจกรรม และการรณรงคภายในองคกรที่หลากหลาย เชน การรณรงคการลดปริมาณการใช
กระดาษในสํานกังาน  และการดูแลใหการดําเนินกระบวนการผลิตเปนมติรกบัสภาพแวดลอมและชุมชนมากท่ีสดุ รวมถึงโรงงาน
ของบรษิทัไดรบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึง่มวีตัถปุระสงค เพือ่ใหองคกรมคีวามตระหนกัถงึความสาํคัญของการจดัการ
สิง่แวดลอม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสิง่แวดลอมควบคูกบัการพฒันาธรุกจิ โดยมุงเนนในการปองกันมลพษิ (Prevention of Pollution) 
และใหมกีารพฒันาปรบัปรงุอยางตอเนือ่งดวย ตลอดจน บรษิทัไดจดัใหมกีารอบรมดานสิง่แวดลอมและระบบมาตรฐานดงักลาว
โดยเชญิวทิยากรทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั เพือ่ใหความรู และสรางคานยิมทีด่เีกีย่วกบัส่ิงแวดลอมแกพนกังานของบรษิทั โดย
ในป 2556 มกีารจดัการอบรมแกพนกังานจํานวน 5 ครัง้ ทัง้น้ี บรษิทัยงัตระหนักถงึการสงเสรมิการใชทรพัยากรอยางมปีระสิทธภิาพ
โดยในกระบวนการผลิตของบริษัทไดใชนวัตกรรมการผลิตโดยเคร่ืองจักรที่ทันสมัย เพื่อลดปริมาณพลาสติกที่นํามาใชผลิต
บรรจุภัณฑลง รวมถึงมีการบริหารจัดการวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณการสูญเสียและสิ้นเปลืองทรัพยากรโดย
ไมจําเปนดวย

รายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจําป 2556
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รายงานประจําป 2556

 ในดานการดูแลพนักงาน ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา บริษัทมีแนวนโยบายวา พนักงานตองไดรับการปฏิบัติ
ที่เปนธรรม ทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พรอมกับใหความม่ันใจในคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการทํางาน โดยในดานผลตอบแทนบริษัทมีแนวทางพิจารณาจากความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางาน
เปนสาํคญั ในการพฒันาศกัยภาพไดจดัใหพนกังานเขารบัการอบรมในหลกัสตูรทีห่ลากหลาย ทัง้จากภายในและภายนอกองคกร 
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน ซึ่งจะเปนประโยชนแกบริษัทในระยะยาวดวย รวมถึงจัดใหมีสถานที่
ทํางานทั้งในสวนสํานักงานและโรงงานอุตสาหกรรมใหมีความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดี โดยมีการเก็บสถิติการบาดเจ็บจาก
การทํางาน เพ่ือนาํมาวิเคราะหและปรับปรุงมาตรฐานดานความปลอดภัยของพนักงานอยางตอเน่ืองอีกดวย รวมถึง บรษิทัคาํนึง
ถงึหลกัสทิธมินษุยชน จงึไมมนีโยบายเลือกปฏิบตัแิละใหความเสมอภาคทางโอกาสแกพนกังาน รวมถงึการพจิารณาจางงานโดย
ไมจํากัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ และความคิดเห็นทางการเมืองดวย

 ในการดําเนินธรุกจิใหเกดิผลประโยชนสงูสดุแกผูถอืหุน คณะกรรมการบริษทัมนีโยบายท่ีจะใหความสําคัญทีเ่ทาเทียมกนั 
และควบคูกนัไประหวางความสาํเรจ็ตามเปาหมาย รปูแบบ และวิธกีารท่ีใชในการใหไดมาซึง่ความสําเรจ็น้ันๆ และเพ่ือใหเปนไป
ตามนโยบายดังกลาว คณะกรรมการบริษัทไดจัดทําจรรยาบรรณโออิชิกรุป เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
รบัทราบถงึมาตรฐานการปฏบิตัทิีบ่รษิทัคาดหวงั นบัต้ังแตการปฏบิติัตอผูถอืหุน ลกูคา คูคา คูแขง และสงัคมโดยสวนรวม รวมทัง้
ตอพนักงานดวยกันเอง โดยเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท และคณะกรรมการจะเรงดําเนินการจัดใหมีกลไก และกระบวนการ
ที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดและตอเนื่อง

 ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทตระหนัก และใหความสําคัญกับการสรางสรรคและพัฒนาทรัพยสินทางปญญาของบริษัท
อยางตอเนื่อง เนื่องจากงานสรางสรรคเหลานั้นถือเปนทรัพยสินและสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัท โดยที่บริษัทไดขอขึ้นทะเบียน
ลขิสทิธิ ์และยืน่ขอจดทะเบยีนเคร่ืองหมายการคาทัง้ในและตางประเทศเพือ่รกัษาสิทธ ิและจากการสรางสรรคและพฒันาในดาน
ดังกลาว บริษัทจึงไมมีนโยบายหรือความจําเปนในการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน รวมถึงในป 2556 บริษัทไดรับ
คัดเลือกใหรับรางวัลสุดยอดผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
(IP Champion 2013) ในประเภทเคร่ืองหมายการคา ประจําป 2556 จากกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยดวย

 ทั้งนี้ ในป 2556 บริษัทไดจัดใหมีชองทางสําหรับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ซึ่งรวมถึงพนักงานในการแจงเบาะแส หรือ
การรองเรียนการกระทําที่สงสัยวามีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
รวมถงึการรายงานทางการเงนิทีไ่มถกูตอง หรอืระบบควบคมุภายในทีบ่กพรองตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผานชองทาง
ที่หลากหลาย โดยเปดเผยชองทางผานเว็บไซตของบริษัทในหัวขอ Investor Relations ดังนี้

 ชองทางการแจงเบาะแส หรือการรองเรียน

 อีเมลล      : internalaudit@oishigroup.com
 ไปรษณีย  :  คณะกรรมการตรวจสอบ ฝายตรวจสอบภายใน 
    บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

    57 อาคารปารค เวนเชอร ชั้น 20  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

 โดยบริษัท ถือวาขอมูลของผูแจงเบาะแส/ผูรองเรียนเปนความลับ และจะไมเปดเผยขอมูลดังกลาว เวนแตไดรับความ
ยนิยอม หรอืเปนการเปดเผยตามทีก่ฎหมาย และ/หรอืหนวยงานกาํกบัดูแลทีเ่กีย่วของกําหนด ดงัน้ัน จงึมัน่ใจไดวาผูแจงเบาะแส

หรือรองเรียนที่เปนพนักงานจะไมไดรับโทษ หรือถูกกลั่นแกลงจากการใหเบาะแสหรือรองเรียนดังกลาว  หากมีกรณีที่เรื่องที่
รองเรียนหรือชี้เบาะแสที่กระทําดวยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุงรายทําลายบริษัทหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ และบริษัทถูกพิจารณา

แลววาไดละเมิดสทิธติามกฎหมายของผูมสีวนไดเสีย บคุคลน้ันยอมจะไดรบัการชดเชยจากบริษทัตามความเหมาะสม พอสมควร
แกเหตุ และเปนตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
 นอกจากน้ี ในปที่ผานมาบริษัทไมมีการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทอื่นท่ีมิใชบริษัทยอย รวมถึงไมมีการฝาฝน
กฎหมายดานแรงงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคาและส่ิงแวดลอมอยางมีนัยสําคัญ และไมมีการดําเนินการจากหนวยงาน
กํากับดูแลในเรื่องการประกาศขอมูลเหตุการณสําคัญที่ไมถูกตองแตอยางใดดวย
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 อยางไรก็ดี บริษัทมีแนวนโยบายท่ีชัดเจนและความมุงมั่น ในอันท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิของผูมีสวนไดทุกฝายจะไดรับการดูแลอยางดีที่สุด

  การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลท่ีมิใช
ขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และนาเชื่อถือ แกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม 
โดยคณะกรรมการมีความม่ันใจวา ขอมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยท่ัวไป และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ โดยตระหนักดีวาความถูกตองและคุณภาพของรายงานทางการ
เงินเปนเรื่องที่ผูถือหุน และบุคคลภายนอกใหความสําคัญยิ่ง

 บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ ทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจ 
และผลประกอบการของบริษัทที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ โปรงใส ใหแกผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง และทันตอเวลา 
ทั้งรายงานขอมูลประจําป รายงานประจําป รายงานขอมูลทางการเงิน ขอมูลสําคัญตามเกณฑกําหนดของ ตลท. และขอมูลที่มี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยนักลงทุน หรือผูที่เกี่ยวของสามารถรับทราบขอมูลดังกลาวขางตนผานชองทางและ
สือ่ตาง ๆ  ของ ตลท.และบรษิทัไดแสดงขอมูลสาํคญั ๆ  ทีเ่ปนประโยชนในเวบ็ไซต ของบรษิทัดวย รวมถงึสามารถทําการนัดหมาย
เขาพบผูบรหิารของบรษิทัเพือ่สอบถามขอมูลดําเนนิกจิการไดตามความเหมาะสม นอกจากนี ้บรษิทัไดจดัใหหนวยงานนกัลงทุน
สัมพันธมีการพบปะกับนักวิเคราะหเพื่อใหขอมูล และตอบขอซักถามเกี่ยวกับบริษัทและผลประกอบการทุกไตรมาส ภายหลัง
การเปดเผยขอมูลงบการเงินของบริษทัแลว รวมถึง จดัใหมกีารแถลงขาวตอส่ือมวลชนเพ่ือช้ีแจงเหตุการณสาํคญัเพือ่ใหขอมลูท่ี
ถูกตอง และสรางความเชื่อม่ันแกนักลงทุน ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีกระบวนการกําหนดคาตอบแทนที่โปรงใส 
และไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนดวย

 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษทัตระหนักและเขาใจเปนอยางดี ถงึความสําคัญของความนาเช่ือถอืของรายงานทางการเงินและงบการเงิน
ที่แสดงใหเห็นถึงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาอันเปนจริง และสมเหตุสมผล ดังนั้น คณะกรรมการ
บรษิทั จงึใหความรวมมอืตอผูสอบบญัช ีและใหความเปนอสิระแกผูสอบบญัชขีองบรษิทัอยางเตม็ทีใ่นการตรวจสอบ และแสดง
ความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินงานของบริษัท

 คณะกรรมการบริษทัเปนผูรบัผดิชอบตอรายงานทางการเงินของบริษทัทีจ่ดัทาํข้ึน รวมถึงสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏ

อยูในรายงานประจําป โดยดูแลใหฝายจัดการจัดทํางบการเงิน และขอมูลทางการเงินใหถูกตองครบถวน ภายใตหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบญัชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย โดยเลอืกใชนโยบายบัญชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัอิยางสมํา่เสมอ รวมถงึการใชดลุยพนิจิอยางระมดัระวงั ตลอดจน
การพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทํา และการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทยังไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ วาสามารถทําใหบริษัท
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีรายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตองครบถวน อีกทั้ง ยังเปนการปองกันไมใหเกิด

การทุจริต และการดําเนนิงานท่ีผดิปกติอยางมสีาระสําคัญ จงึไดจดัต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหนาทีส่อบทาน และดูแล
ใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลใหมีรายงานทางการเงินมี
ความถูกตองและเพียงพอ จึงไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวารายงานและการบันทึก

ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ และเพื่อเปนการสรางความม่ันใจใหกับผูถือหุนคณะกรรมการบริษัทได

มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดวยกรรมการอสิระเปนผูดแูลรบัผิดชอบ เกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนี้ ไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดแสดงในรายงาน
ประจาํปวางบการเงินของบรษิทัและบริษทัยอย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 เปนรายงานท่ีมคีวามถูกตอง ครบถวน และเชือ่ถือได

 การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส

รายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

 บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ และผูบริหาร โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอย การขยายตัวของธุรกิจ และมีความเหมาะสมและสามารถท่ีจะแขงขันไดกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ที่อยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกัน โดยคาตอบแทนนั้นตองเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษา
กรรมการและผูบริหารท่ีมีคุณภาพ รวมถึงคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบดวย ทั้งน้ี คาตอบแทน
สาํหรบักรรมการจะอยูในรปูคาตอบแทนรายเดือน และบาํเหนจ็กรรมการ สวนคาตอบแทนของผูบรหิารจะไดรบัในรปูของเงนิเดอืน
และโบนัส

 โดยคณะกรรมบริษทัไดมกีารแตงตัง้คณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน เพือ่ทาํหนาทีพ่จิารณาคาตอบแทนใหแกกรรมการ
และผูบรหิาร โดยการใหผลตอบแทนแกกรรมการน้ัน บรษิทัไดดาํเนินการตามมติจากท่ีประชุมผูถอืหุน โดยไดมกีารเปดเผยจํานวน
คาเบ้ียประชุม และคาตอบแทนตางๆ ที่กรรมการรายบุคคลไดรับจากบริษัทไวในรายงานประจําป ทั้งน้ี โปรดดูรายละเอียด
คาตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบริหารของบริษัทสําหรับป 2556 ในขอ 15 หนาที่ 84 ของรายงานประจําปฉบับนี้

 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

 บรษิทัมกีารกําหนดนโยบายเก่ียวกับการเปดเผยขอมลู รายงานทางการเงิน และการดาํเนนิการไวอยางชดัเจน โดยกาํหนด
ใหมกีารเปดเผยสารสนเทศทางการเงินและขอมูลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกับธรุกจิ รวมถึงขอมลูผลประกอบการของบริษทัท่ีถกูตอง ครบถวน 
เพียงพอ เชื่อถือได และทันกําหนดเวลาอยางสมํ่าเสมอใหกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และบุคคลทั่วไป โดย
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ที่กําหนดไวอยางเครงครัดและโปรงใส สามารถท่ีจะตรวจสอบไดตลอดเวลา

 บริษัทถือวาการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในเปนความรับผิดชอบสําคัญของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีตองเก็บ
รักษาขอมูลความลับของบริษัทอยางเครงครัด โดยเฉพาะขอมูลภายในท่ียังไมเปดเผยตอสาธารณะ หรือขอมูลผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจ หรือราคาหุน โดยไดกําหนดที่จะไมใหใชโอกาส หรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัทในการหาประโยชนสวนตัว โดยจํากัดใหรับรูไดเฉพาะกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของเทานั้น รวมถึงบริษัท
ไดกําหนดใหผูบริหารรายงานการถือหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และกําหนดหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 
ซึง่อยูในหนวยงานท่ีรบัทราบขอมูลภายใน รวมถึงสาม ีภรรยา และบตุรทีย่งัไมบรรลุนติภิาวะซ้ือขายหลกัทรพัยของบรษิทั กอนการ
ประกาศงบการเงินไมนอยกวา 1 เดือน หากผูบริหารหรือพนักงานคนใดกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษซึ่งมีตั้งแตการตักเตือน 
จนถึงการเลิกจาง นอกจากน้ี บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายดังกลาวอยางเปนลายลักษณอักษร ในการหามมิใหพนักงานของ
บรษิทัทกุราย ทาํการซ้ือขายหลักทรพัยในชวงท่ีไดรบัขอมลูทีส่าํคัญ และมผีลกระทบตอราคาหลักทรพัยของบริษทั จนกวาบรษิทั

จะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนอยางนอย 30 วันลวงหนา กอนเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชนอีกดวย โดยมีการจัดทํา
ประกาศและแจงใหพนักงานและผูบรหิารทราบเปนการลวงหนาดวยทกุคร้ัง ซึง่ในปทีผ่านมาไมมบีคุลากรของบริษทัฝาฝน หรือ
ไดรับโทษจากมาตรการดังกลาว

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท กํากับดูแลใหการบริหารจัดการ
เปนไปตามเปาหมาย และแนวทางท่ีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนได
เสียทุกฝายดวย

 คณะกรรมการบริษทัทกุทานลวนเปนผูมภีาวะผูนาํ วสิยัทศัน และมคีวามเปนอสิระในการตัดสินใจ เพือ่ประโยชนสงูสดุของ

บรษิทั และผูถอืหุนโดยรวม  โดยคณะกรรมการบริษทัไดจดัใหมรีะบบแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรบัผดิชอบระหวางคณะกรรมการ
บรษิทั และฝายจดัการไวอยางชดัเจน และดูแลใหบรษิทัมรีะบบงานทีใ่หความเช่ือมัน่ไดวากิจกรรมตางๆ ของบรษิทัไดดาํเนนิไป
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ในลกัษณะทีถ่กูตองตามกฎหมายและมจีรยิธรรม โดยกรรมการทกุทานเขาใจเปนอยางดีถงึหนาท่ี ความรบัผดิชอบของกรรมการ 

และลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท พรอมท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระ และปรับปรุงตนเองใหทันสมัยอยู

ตลอดเวลา โดยตระหนกัดถีงึการปฏบิตัหินาทีด่วยความซือ่สัตยสจุรติ ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยคาํนงึถึงประโยชนสงูสุดของ

บริษัท และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกคน โดยไดรับขอมูลท่ีถูกตองและครบถวน 

 โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถ

เฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ ที่รับผิดชอบ โดยกรรมการ

ทุกทานไดอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางเต็มที่

 เพือ่ใหการปฏิบตัหินาท่ีของคณะกรรมการบริษทัมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล คณะกรรมการบริษทัไดจดัใหมคีณะกรรมการ

ชดุยอยตางๆ เพ่ือชวยศกึษาและกล่ันกรองงานตามความจาํเปน โดยเฉพาะในกรณีทีต่องอาศัยความเปนกลางในการวินจิฉัย และ

ควรกาํหนดนโยบาย บทบาท หนาทีร่บัผดิชอบกระบวนการทาํงาน เชน การดาํเนนิการประชมุ และการรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัทไวอยางชัดเจน

 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

 คณะกรรมการบริษทัเปนผูใหความเห็นชอบตอการกําหนดวิสยัทศัน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ

ของบริษัท โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยไตรมาสละครั้ง เพื่อติดตามผลดําเนินงานของบริษัท และ

รบัทราบเร่ืองดาํเนนิการทีส่าํคญัของฝายจดัการ  รวมถงึไดจดัใหมกีลไกในการกํากับดูแล ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบตังิาน

ของผูบริหารวาเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวทั้งระยะสั้น และระยะยาว  

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจที่เหมาะสม และสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเปด

เผยไวในเว็บไซตของบริษัท ดังนี้

 วิสัยทัศน

 “เปนผูนําและสรางสรรคธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมสไตลญี่ปุน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนรุนใหม”

 พันธกิจ

 1. รักษาคุณภาพการผลิตและการบริการธุรกิจ ทางดานอาหาร เบเกอรี่ และเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ มุงมั่นสรางและรักษา

  ความนยิมของผูบริโภค ในสนิคาของ “โออิช”ิ ใหมคีวามตอเนือ่ง อกีท้ังใหความสําคญักบัการผลติสินคาใหไดมาตรฐาน 

  มีการจัดการดานสุขลักษณะที่ดี

 2. เลอืกใชวตัถดุบิทีม่คีณุภาพปลอดภัยและสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลกูคา เพือ่ใหไดรบัการยอมรบัจากทัง้ตลาดภายใน

  ประเทศและตางประเทศ 

 3. ปรบัปรุงกระบวนการผลิตอยางตอเน่ือง โดยการนําเทคโนโลยีทีท่นัสมัยมาใชในกระบวนการผลิต การวิจยั และการพัฒนา

  ผลิตภัณฑ  

 4. เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติและการแขงขัน ในดานราคาและดานคณุภาพ กบัคูแขงขัน ทัง้ในและตางประเทศ ซึง่เปน

  สวนหน่ึงที่ชวยผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศไทย มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น

 กรรมการของบรษิทัทกุทานเปนบคุคลผูมคีวามรู ความสามารถ และประสบการณทีเ่ปนประโยชนตอการดาํเนนิธรุกจิของ

บรษิทั โดยบุคคลท่ีไดรบัการเสนอเปนกรรมการ จะตองผานกระบวนการสรรหาท่ีโปรงใสโดยคณะกรรมการสรรหา ทัง้น้ี บคุคลท่ีจะ

ไดรบัการเสนอเปนกรรมการทีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะไดรบัการบรรจเุปนระเบยีบวาระการประชมุเพือ่เสนอตอ

ผูถือหุน โดยบริษัทจะเปดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ และการถือหุนในบริษัทของกรรมการทุกทานในรายงานประจําป

สําหรับกรรมการอิสระ บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไวเทากับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

รายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร

 บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทขึ้น โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑของ ตลท. 
และไดผานการแตงตัง้จากทีป่ระชมุผูถอืหุน ปจจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 12 ทาน ประกอบดวยกรรมการทีเ่ปนผูบรหิาร
จํานวน 6 ทาน และกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารจํานวน 6 ทาน โดยในจํานวนกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารน้ีเปนกรรมการอิสระ
จาํนวน 4 ทาน ซึง่ 3 ทานดาํรงตาํแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษทัดวย โดยมคีณุสมบตัติามกฎระเบียบของตลาดหลักทรพัย 
รวมทั้งมีความอิสระในการบริหารงานตรวจสอบอีกดวย

 การรวมหรือแยกตําแหนง

 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการของบริษัทเปนคนละบุคคลกัน เพื่อแบงแยกหนาท่ีในการกํากับดูแล และหนาที่
ในการบริหารจัดการออกจากกันอยางชัดเจน โดยในการบริหารงานตองดําเนินการภายใตการอนุมตัเิห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญกลุมตาง ๆ  รวมถึงจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยในการสอบทาน
และถวงดุลอํานาจคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการมีการแบงแยกหนาท่ีอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปน              
ผูพิจารณาและใหความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เชน วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะที่
ฝายจัดการมีหนาที่ในการบริหารบริษัทตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว

 คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจํานวน 5 ชุด เพ่ือชวยในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน โดยรายละเอียดรายช่ือ คุณสมบัติ และขอบเขต อํานาจ หนาที่ของอนุกรรมการดังกลาวแสดงไวในขอ 12 
โครงสรางการจัดการในหนา 43 ของรายงานประจําปฉบับนี้

การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัไดกาํหนดใหมกีารประชมุปกตเิปนประจาํทกุไตรมาส และสามารถกาํหนดใหมกีารประชมุพเิศษเพิม่ได
ตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระการประชุมไวลวงหนาอยางชัดเจน ทั้งวาระรับทราบ และวาระเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ กอน
การประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถวน เพียงพอใหแกกรรมการ
แตละทานลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม 
ซึ่งในการประชุมแตละครั้ง กรรมการทุกทานสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย โดยเลขานุการบริษัท
จะทําหนาทีบ่นัทกึการประชมุเปนลายลกัษณอกัษร และหลงัจากทีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชมุ
จะถูกจัดเกบ็ไวพรอมสําหรับกรรมการ และผูเก่ียวของสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 

 ทัง้นี ้แมการประชุมคณะกรรมการบริษทัจะกาํหนดไวเปนประจําทกุไตรมาส แตในระหวางทีไ่มมกีารประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ฝายจัดการก็ไดมีการนําสงรายงานผลการดําเนินการใหแกกรรมการทุกทานทราบทางอีเมลลดวยเปนประจําทุกเดือน

 สาํหรบัการประชุมคณะอนุกรรมการไดมกีารกําหนดการประชุมไวเปนการลวงหนา และสามารถกําหนดการประชุมเพิม่เติม
ไดตามความจําเปนเชนกัน รวมถึง มีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมไวทุกครั้งดวย ในป 2556 บริษัทไดมีการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั และคณะอนกุรรมการ โดยแสดงจาํนวนครัง้ท่ีประชมุ และแสดงรายละเอยีดการเขารวมประชมุของกรรมการ

บริษัทแตละทานสรุปได ดังนี้
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คณะกรรมการ
บริหาร 

จํานวนการประชุม/

การเขารวมประชุม

คณะกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน 
จํานวนการประชุม/

การเขารวมประชุม

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
จํานวนการประชุม/

การเขารวมประชุม

คณะกรรมการ

สรรหา 

จํานวนการประชุม/
การเขารวมประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
จํานวนการประชุม/
การเขารวมประชุม

คณะกรรมการ

บริษัท 
จํานวนการประชุม/
การเขารวมประชุม

รายชื่อ

 นายณรงค  ศรีสอาน 7/7 - - - 4/4 -

 นายวิกรม  คุมไพโรจน 7/7 9/9 - 5/5 4/4 -

 นายชัย  จรุงธนาภิบาล 6/7 8/9 - - - 7/7

 นางสาวพจนีย  ธนวรานิช 7/7 9/9 - - - -

 นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล 7/7 - - 5/5 4/4 -

 นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี 5/7 - 11/12 4/5 3/4 -

 นายแมทธิว  กิจโอธาน (2) 7/7 - 7/12 - - -

 นายปณต  สิริวัฒนภักดี (3) 5/7 - - - - -

 นายมารุต   บูรณะเศรษฐกุล (4) 2/7 - 5/12 - - -

 นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร 7/7 - 11/12 - 4/4 -

 นายอวยชัย  ตันทโอภาส 6/7 - 12/12 - - -

 นายพิษณุ วิเชียรสรรค 7/7 - 12/12 - - 5/7

 นางสุรียพร  ประดิษฐทัศนีย 6/7 - 10/12 - - 7/7

รายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจําป 2556

รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการ (1)
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

หมายเหตุ 

 (1) กรณกีรรมการมไิดเขารวมประชมุในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั และคณะอนกุรรมการตามขอมลูท่ีปรากฏดงัตารางขางตน เนือ่งจาก

  มีเหตุจําเปน กรรมการท่ีมิไดเขารวมประชุมจะไดแจงลาการประชุมลวงหนาทุกครั้ง

 (2) นายแมทธิว กิจโอธาน ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2556

 (3) นายปณต สิริวัฒนภักดี ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 24 มิถุนายน 2556 

 (4) นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล

  •  ไดรับแตงตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารแทน

   นายไพบูลย คุจารีวณิช โดยมีผลตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

  • ไดรับแตงตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2556 ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแทน

   นายปณต สิริวัฒนภักดี  โดยมีผลตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2556

  • ไดรบัแตงตัง้โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัครัง้ที ่6/2556 เมือ่วนัที1่4 สงิหาคม 2556 ใหดาํรงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง 

   โดยมีผลตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม  2556 

 ความขัดแยงทางผลประโยชน

 คณะกรรมการบริษทั และผูบริหารของบริษทัไดระมดัระวงัถงึความขัดแยงทางผลประโยชนทีอ่าจเกดิข้ึน โดยไดถอืปฏบิตัิ 
และดูแลมิใหผูบริหารหรือผูที่เก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน นอกจากน้ี รายการระหวางกันของ
บรษิทัซึง่เกิดกบับคุคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มสีวนไดสวนเสีย หรอือาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต 
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปน และความเหมาะสมของ
รายการน้ัน ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ ไมมคีวามชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะวาจางผูเช่ียวชาญอสิระ หรอืผูสอบบัญชขีองบรษิทัเปนผูใหความเหน็เกีย่วกบัรายการระหวางกนัดงักลาว เพือ่นาํไป
ประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถอืหุนตามแตกรณไีป และเพือ่เปนการปองกนัความขดัแยงทางผลประโยชน
ที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการปองกันมิใหกรรมการ และพนักงานของบริษัท 
แสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยกําหนดใหกรรมการ และพนักงานหลกีเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจกอใหเกดิ
ความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท

 นอกจากน้ี เพือ่เปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บรษิทัไดกาํหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจกอใหเกดิ
ความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระใดๆ กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิ
ออกเสียง หรือมีสวนรวมในการพิจารณาวาระดังกลาว รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ
นําขอมูลภายในของบริษัทไปใชประโยชนสวนตัวดวย

 การสืบทอดงาน

 บรษิทั จดัใหมกีารติดตามความคืบหนาแผนสืบทอดตําแหนง ทีค่รอบคลุมตําแหนงกรรมการผูจดัการและผูบรหิารระดับสงู 

เพ่ือใหมัน่ใจวาบรษิทัมผีูบริหารทีม่คีวามรู ความสามารถ และประสบการณอนัสามารถสบืทอดตาํแหนงทีส่าํคญัตอไปในอนาคต 
และเพือ่เปนการสงเสริมและเตรยีมความพรอมแกผูบรหิารระดบัสงู ในการสืบทอดงานหรอืตาํแหนงทีส่าํคัญของบรษิทั บรษิทัจะ
จัดใหผูบริหารระดับสูงเร่ิมเขารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation 

Program (DAP) ซึง่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association) เพือ่สรางพืน้ฐาน
ความเขาใจในหลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจากจะเปนการเตรียม

ความพรอมแลว ยังเปนประโยชนแกผูบริหารในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทดวย

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน เพื่อใหการปฏิบัติงานของบริษัท เปนไป
ตามเปาหมาย ขอบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมถึงไดจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ และถวงดุลท่ีมีประสิทธิภาพอยางเพียงพอ

ในการปกปอง รักษา และดูแลเงินทุนของผูถือหุน และสินทรัพยของบริษัท กําหนดลําดับชั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบ
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ของผูบริหาร และพนักงาน กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษร มีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่
ตรวจสอบการปฏิบตังิานของทุกหนวยงานใหเปนไปอยางถูกตอง รดักุม และเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนดไว รวมท้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบทาํหนาทีก่าํกับดแูลการดาํเนนิงานและบรหิารงานของบรษิทั เพือ่ใหบรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ระบบรายงานทางการเงนิทีน่าเชือ่ถือ โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานทีไ่ดรบัรายงานโดยตรงจากหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท

 บริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบ และถวงดุลไดอยางเต็มที่ โดยให
ขึน้ตรงและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหมัน่ใจไดวาการปฏบิตังิานของบรษิทัไดดาํเนนิการตามแนวทางทีก่าํหนด
ไวอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดข้ึนแตละคร้ัง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่สําคัญใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ
สงรายงานความเห็นและขอเสนอแนะ ใหฝายบริหารรับทราบวาควรปรับปรุงงานในดานใดบาง

 การบริหารความเส่ียง

 ในการประกอบธุรกิจยอมมีความเส่ียงอยูตลอดเวลา ทัง้จากปจจยัภายในและภายนอก ซึง่คณะกรรมการบริษทัไดตระหนัก
ถงึความสําคญัในการบริหารและจัดการความเส่ียงตางๆ อนัอาจเกิดขึน้กบับรษิทั โดยไดจดัใหมคีณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ซึง่ประกอบดวยกรรมการ และผูบริหารครอบคลมุทกุหนวยงานทีส่าํคัญของบรษิทั เพือ่รบัผิดชอบดานการบรหิารจดัการความเสีย่ง
ของท้ังองคกร ซึง่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรวมปรึกษาหารือ เพือ่ประเมินปจจยัความเส่ียง พรอมแนะนําแนวทางแกไข
หรอืบรรเทาผลลบจากปจจยัความเส่ียงตางๆ และมีการติดตามความคืบหนาในการดําเนินการดวย รวมถึงจดัทาํเปนรายงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสดวย 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เปนแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลักการ
ดแูลกจิการทีด่ทุีกป เพือ่ใหเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงซึง่อาจเกิดจากการดําเนินธรุกจิ สภาพแวดลอม สถานการณ รวมทัง้กฎ
ระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปดวย

 อยางไรก็ดี ในป 2556 บริษัทไดดําเนินการและปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการดังกลาวไดเปนอยางดี 

รายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานประจําป 2556
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26. รายงาน
ความรับผิดชอบ
ตอสังคม
นโยบายและการดําเนินงานของบริษัทดานความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม เพื่อความย่ังยืนของกิจการและ
สังคมโดยรวม (CSR-in-process)

 บรษิทั โออิช ิกรุป จาํกดั (มหาชน) หรอืบรษิทั ยดึมัน่ในแนวทาง CSR-in-process ซึง่เปนการดําเนนิความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่อยูในกระบวนหลักของกิจการ โดยทําธุรกิจที่หากําไรอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมมาเปนเวลานานแลว เชน 
การปองกันหรือกําจัดมลพิษในกระบวนการผลิต เพื่อไมใหสงผลกระทบตอชุมชน การผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและ   
ไดมาตรฐานตามขอกําหนดในฉลากผลิตภัณฑ การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑตอผูบริโภคอยางถูกตองครบถวน การชดเชย
ความเสียหายใหแกลูกคาท่ีเกิดจากความผิดพลาด และความบกพรองของพนักงาน ซึ่งการดําเนินความรับผิดชอบเหลาน้ี  
ถือเปนกิจกรรมท่ีอยูเวลาทํางานปกติของกิจการ โดยแบงแนวทางปฏิบัติได 8 หัวขอ ดังนี้

 1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
  บริษัท ดําเนินธุรกิจภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบ 
  ตอสงัคม สิง่แวดลอม รวมท้ัง ใชกลยทุธในการแขงขนัทางธุรกิจอยางเปนธรรม ดวยคุณภาพท่ีดทีีส่ดุของผลิตภณัฑและ
  การบริการ กลาวคือ ใหผูใชสินคาและบริการไดรับประโยชนสูงสุดท้ังดานคุณภาพและราคา ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย
  ไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม และดูแลพนักงานใหไดรับผลประโยชนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งใหผูถือหุนไดรับ 
  ผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม

 2. การตอตานทุจริต
  บรษิทั ดาํเนนิธรุกจิดวยความโปรงใส ยดึมัน่ในความถกูตอง โดยจดัใหมแีนวทางในการตอตานทจุรติคอรรปัชัน่ รวมถงึ
  การสนบัสนนุกจิกรรมและปลกูฝงใหผูบริหารและพนักงานปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอบงัคับท่ีเกีย่วของ ไมสนบัสนนุ
  ใหมีการสรางความสําเร็จของงานภายใตการทํางานท่ีทุจริต บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานทุจริต 
  คอรรัปชั่น โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
  2.1 สรางจิตสํานึก คานิยม  ทัศนคติใหกับพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดวยความซ่ือสัตยสุจริต
  2.2  จัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมปีระสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม
  2.3  หามไมใหกรรมการบริษทั ผูบรหิาร และพนักงานกระทําการใดๆ อนัเปนการเรียกรอง หรอืยอมรับซึง่ทรัพยสนิ หรอื
   ผลประโยชนอื่นใดท่ีสอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในทางมิชอบ หรืออาจทําใหบริษัท
   เสียผลประโยชนอันชอบธรรม
  2.4  หามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานใหหรือเสนอท่ีจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดแกบุคคล
   ภายนอก เพื่อจูงใจใหกระทําหรือละเวนการกระทําอันสงผลตอบริษัท 

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
  เพ่ือสงเสริมการเคารพตอสิทธิและเสรีภาพ บริษัท ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ดวยการไมเลือกปฏิบัติ 
  สงเสริมความเสมอภาค ไมแบงแยก กีดกัน เพศ ชนชั้น  และตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ

 4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
  เพ่ือความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ บริษัท ลดทอนวิกฤตทางบุคลากรใหเล็กลง ดวยการสงเสริมและสนับสนุน
  การบรหิารจัดการทรพัยากรมนษุยอยางรบัผดิชอบตอสงัคม ภายใตหนาท่ีและความรบัผดิชอบของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ทัง้ทรพัยากรมนษุย (Human Resource Management) และพฒันาทรพัยากรมนษุย (Human Resource Development) 

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
รายงานประจําป 2556
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  เริม่ตนตัง้แตการปฏบิตัอิยางเทาเทยีมกนั หรอืความเสมอภาคกันในกระบวนการคัดกรองและจัดสรรบคุลากรจากทักษะ

  ในวิชาชีพประจําระดับตําแหนงใดๆ รวมดวยการพิจารณาสิทธิประโยชน ทั้งรายได และสวัสดิการตาง ๆ ตามสมควร 

  รวมทั้งการพิจารณาโอกาสและความกาวหนา อาทิ ปรับเลื่อนระดับตําแหนงที่เหมาะสม เปนตน

  นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญกับการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ดวยการสรางสรรคกิจกรรมการฝกอบรม

  พเิศษ หรอืเทรนนิง่ (Training) สาํหรับบุคลากรระดบัตางๆ เพือ่พฒันาทกัษะ ความสามารถ ความชาํนาญ และทศันคติ

  ทีด่ ีเสรมิประสิทธภิาพในหนาทีแ่ละความรับผิดชอบในปจจบุนั และอนาคต อาทิ โครงการ โออชิ ิ“ให” การศกึษา ดวย

  การสงมอบโอกาสทางการศึกษาใหกบัพนักงาน โดยรวมกับวทิยาลัยการอาชีพบางปะกง จดัการเรียนการสอนในสาขา

  วิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และตอยอดดวยการรวมกับวิทยาลัยศิลปหัตกรรมกรุงเทพฯ 

  จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรประกาศนียบัตร

  วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปนตน 

 5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

  เพ่ือสงมอบสินคาและบริการท่ีเหนือช้ัน บริษัท จึงใหความสําคัญตอการบริหารจัดการ ในภาคธุรกิจอาหาร โออิชิ กรุป 

  ใชกลยุทธ “QSC + 2Vs” โดย Q - Quality of Product นั้นหมายถึงคุณภาพของอาหารท่ีผานการปรุงแตงอยางถูก

  สขุลกัษณะ ผานการคัดสรรเลือกใชแตวตัถดุบิธรรมชาติทีส่ะอาด สด ใหม และปลอดภัย ภายใตระบบการบริหารจัดการ

  คณุภาพสนิคาและบรกิาร “IQHSM” (Integrated Quality Hygiene Safety Management) หรอื “คณุภาพ - สขุลกัษณะ

  และความปลอดภัยของอาหารเชิงบรูณาการสากล” ประยกุตรวมขอกาํหนดตามมาตรฐานสากลซ่ึงไดแก  ISO 9001 

  (2008), Codex GMP/GHP 2003, และ Codex HACCP 2003  มุงเนนการควบคุมและตรวจสอบ ทั้งคุณภาพวัตถุดิบ 

  คุณภาพอาหาร และคุณภาพบริการ โดย โออิชิ กรุป เปนบริษัทแรกในภูมิภาคเอเชียที่มีการนําระบบดังกลาวนี้  

  มาบริหารจัดการรานอาหารญ่ีปุนชั้นนําในเครือโออิชิตั้งแตป 2551 เปนตนมา 

  ขณะทีภ่าคธรุกิจเครือ่งดืม่ โออิช ิกรุป ถอืเปนตนแบบในเมอืงไทย ทีน่าํเทคโนโลยกีารผลติและบรรจเุยน็แบบปลอดเชือ้ 

  (Cold Aseptic Filling) จากประเทศญ่ีปุน มาใชในกระบวนการผลิตเคร่ืองดื่มนํ้าชาเขียว “โออิชิ กรีนที” ซึ่งเทคโนโลยี

  การผลิตดงักลาว จะชวยคงไวซึง่รสชาติ คณุคา และวิถกีารชงชาแบบตนตํารบัของญ่ีปุน ดวยวัตถดุบิใบชาเขียวจากธรรมชาติ

   ทัง้ยงัเปนโรงงานแหงแรกในประเทศไทย ทีน่าํเทคโนโลยกีารผลติแบบกรอง 2 ชัน้ ในหองฆาเชือ้ (Double Clean Room) 

  มาใช ซึ่งถือเปนกระบวนการผลิตภายใตสภาพแวดลอมที่สะอาดท่ีสุด เทียบเทาหองผาตัดในโรงพยาบาล 

 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

  หน่ึงในนโยบายสําคัญของบริษัท นอกจากพัฒนากระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประสิทธิผล

  สูงสุดแลว บริษัท ยังใหความสําคัญกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางรับผิดชอบและย่ังยืน ใหเปนรูปธรรมควบคู

  กันไปดวย ยกตัวอยางเชน โรงงานผลิตชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ  กรีนที ตั้งอยูภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถือเปน

  โรงงานทีอ่อกแบบบนพืน้ฐานของการเปนโรงงานสเีขยีวเพือ่สิง่แวดลอม ทีม่คีวามทนัสมยัระดบัโลก ดวยการนาํเทคโนโลยี

  เพ่ือการประหยัดพลังงานมาใช อาทิ การใชระบบปรับอากาศแบบ Econo-Pilot Cooling System แบบเดียวกับที่ใช

  ในอุตสาหกรรมญี่ปุน การใชผนังเบา เพื่อชวยลดการดูดซับความรอนจากภายนอกอาคาร โดยสามารถชวยประหยัด

  พลงังานไดสงูสดุถึง 50% นอกจากน้ี ยงัออกแบบอาคารใหมกีารใชแสงธรรมชาติภายในตัวอาคารใหมากท่ีสดุ ชวยลด

  การใชไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน ยังนํากระบวนการผลิตแบบแหง (Dry Filling Process) มาใช เพราะ

  ชวยลดการใชนํ้าในกระบวนการผลิต และไมกอใหเกิดสารเคมีตกคาง

 7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

  เปนเวลากวา 10 ป ทีบ่รษิทั เขาไปดําเนินกจิการในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวัดปทุมธานี และนิคมอุตสาหกรรม

  อมตะนคร จังหวัดชลบุรี กอใหเกิดการจางงานในพ้ืนท่ีนั้นๆ ชวยใหคนในชุมชนไดมีอาชีพและมีรายไดที่พอเพียง 
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 8. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม CSR

  บรษิทั สรางสรรค “นวตักรรม” CSR ทีเ่กิดจากการใสใจสงัคมและส่ิงแวดลอม อาท ิการสรางสรรคบรรจภุณัฑแบบขวดใส 
  (PET) ที่ผลิตดวยเทคโนโลยีทันสมัย ทําใหใชพลาสติกนอยลงถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตแบบบรรจุรอน 
  (Hot Filling) ทําใหบรรจุภัณฑมีนํ้าหนักเบาขึ้น สงผลใหชวยประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิงในการขนสง ถือเปน
  การนํานวัตกรรมซ่ึงเปนขีดความสามารถหลักมาพัฒนาสูนวัตกรรม CSR เพื่อสังคม

การบริจาคชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติ (CSR after process)

 การดําเนินงานดานกิจกรรมเพ่ือสังคม
 บริษัท มีเจตนารมณที่ยึดมั่นในการเปนองคกรท่ีดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาล ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมอยางสูงสุด บริษัทมุงมั่นในการสนับสนุนการดําเนินกิจการเพ่ือสังคมและชุมชน พรอมสรางการมีสวนรวมของ
พนักงาน ในการดําเนินกิจกรรมท่ีมีรูปแบบที่หลากหลาย ภายใตโครงการ “ให” ซึ่งถือเปนแกนหลักของบริษัทในการสรางสรรค
กิจกรรมชวยเหลือสังคม ที่มีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ อาทิ กิจกรรมดานส่ิงแวดลอม กิจกรรมดานการศึกษา 
กิจกรรมดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนการใหความชวยเหลือ
เฉพาะหนาแบบเรงดวนเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยสรุปกิจกรรมที่บริษัทไดดําเนินการในปที่ผานมา ดังนี้

 1) กิจกรรมดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

  1.1)  การใหความชวยเหลือเฉพาะหนาแกผูประสบอทุกภยั บรเิวณภาคกลางฝงตะวันออกและภาคอีสานตอนใต
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    ในป 2556 หลายจังหวัดบรเิวณภาคกลางฝงตะวันออกและภาคอีสานตอนใตประสบอุทกภัย ประชาชนในพ้ืนที่
    ไดรบัความเดอืดรอนเปนอนัมาก บรษิทั โออชิ ิกรุป จาํกดั (มหาชน) ในฐานะหนึง่ในองคกรทีม่คีวามรบัผดิชอบ
    ตอสงัคม ไดเลง็เหน็ถงึความจาํเปนเรงดวนในการใหความชวยเหลอื เพ่ือชวยบรรเทาทุกขแกประชาชนทีไ่ดรบั
    ผลกระทบจากภัยพบิตัทิางธรรมชาติในครัง้นี ้จงึไดรวมมอืกบัหนวยงานท้ังภาครฐั ภาคเอกชน องคกรการกศุล 
    และจติอาสาจากท้ังภายในและภายนอกองคกร ภายใตโครงการ “ให” โออชิ ิรวมนํา้ใจ ชวยผูประสบภัยนํา้ทวม 
    โดยมีพนักงานอาสาสมัครและจิตอาสาลงพ้ืนท่ีรวมทั้งสิ้นกวา 200 คน รวมแพ็คถุงยังชีพ ซึ่งเปนเคร่ืองอุปโภค
    บริโภคที่จําเปน อาทิ ขาวสาร อาหารแหง ผาอนามัย ยากันยุง นํ้าดื่ม ยารักษาโรค ฯลฯ แลวลงพื้นที่บริจาค
    ถุงยังชีพถึงมือผูประสบภัยจํานวนรวมท้ังสิ้น 2,000 ชุด และอาหารปรุงสดรวม 5,000 กลอง โดยลงพื้นที่ 
    เปาหมายระหวางวันที่ 20 - 30 ตุลาคม 2556 ทั้งหมด 5 จุด ไดแก

    • คร้ังที ่1 รวมกบัอบต. บางกระเจ็ด และชมรมวิทยสุมัครเลนแหงประเทศไทย ตาํบลบางกระเจ็ด อาํเภอบางคลา 
     จังหวัดฉะเชิงเทรา
    • ครั้งที่ 2 รวมกับมูลนิธ ิ1,500 ไมล ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา
    • ครั้งที่ 3 รวมกับ โครงการเจ็ดสีชวยชาวบาน ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
    • ครั้งที่ 4 รวมกับอําเภอพนมสารคาม และอบต.หนองแหน  อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
    • ครั้งที่ 5 รวมกับสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และอบต. บางสมบูรณ  
     อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก

  1.2)  โครงการสุขใจที่ “ให” ตอนปนนํ้าใหนอง
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    เปนโครงการท่ีเกิดขึ้น ภายใตการฝกอบรม “Oishi Leadership รุนท่ี 1” ของพนักงานในสวนของโรงงาน 
    โดยตระหนักวาเยาวชนเปนหนวยสําคัญในการพัฒนาสังคมใหเติบโตกาวหนา ปจจัยท่ีจะนํามาสูการพัฒนา             
    ที่ยั่งยืนคือการศึกษา  การศึกษาที่ดี ควรควบคูไปกับการมีปจจัย 4  ที่เหมาะสม โดยอาหารและน้ําดื่มสําหรับ
    เยาวชนในวยัศกึษาเลาเรยีนนัน้ เปนแหลงกอเกิดพลงังานทีจ่ะกระตุนพฒันาความคดิและสขุภาพทีด่ ีแตหาก
    เยาวชนเหลานี้ อาศัยอยูในแหลงที่มีสุขอนามัยไมเหมาะสม ก็จะสงผลถึงพัฒนาการของเยาวชนเหลานั้น 
    จากการลงพ้ืนทีศ่กึษาของทีมงานพนักงานท่ีรบัผิดชอบโครงการดังกลาว พบวาปจจยัสาํคญัท่ียงัขาดแคลนมาก
     คอืนํา้ทีใ่ชในการอุปโภค บริโภคของชุมชน เพราะพืน้ทีต่ัง้หางไกลจากความเจริญ ขาดแคลนระบบน้ําดืม่ - นํา้ใช       
    ที่มีมาตรฐาน ประกอบกับในพื้นที่ดังกลาวน้ัน นํ้าท่ีใชงานมีความกระดางสูง จึงเปนการจุดประกายความคิด
    ของทีมงานในเร่ืองการใชทรพัยากร ศกัยภาพ และความรูความสามารถท่ีม ีจากการไดทาํงานอยูในบรษิทัทีเ่ปน
    หนึง่ในเรื่องนํ้าดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของประเทศ จึงเกิดเปนโครงการอยางเปนรูปธรรมขึ้นท่ีโรงเรียน
    บานหินดาด อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรวมแบงปนใหกับเยาวชนท่ีเปนอนาคตของชาติในพื้นที่
    หางไกล สรางรอยย้ิมและเปนสวนเล็กๆ ในการเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหกับเยาวชน และสงเสริมคุณภาพชีวิต    
    ที่ดียิ่งข้ึนของคนในชุมชน อีกทั้งเปนการตอยอดตามนโยบายของบริษัท ในการรวมสรางประโยชน เพื่อการอยู
    รวมกันระหวางธุรกิจและชุมชนอยางมีความสุขและย่ังยืน

    โครงการสขุใจที ่“ให” ตอนปนนํา้ใหนอง ดาํเนนิงานระหวางเดอืนกนัยายน - ธนัวาคม 2556 ซึง่สรางการมสีวนรวม
    ระหวางชุมชน พนักงาน โรงเรียน จากการทํางานรวมกันกวา 1,000 คน โดยการปรับปรุงระบบนํ้าบริโภค และ
    แหลงจัดเก็บนํา้สาํรอง เพือ่ใชในการอปุโภค-บรโิภคของโรงเรยีนบานหนิดาด ดวยงบประมาณรวมทัง้ส้ิน 141,000 
    บาท  โดยทมีงานและพนกังานไดจดัหารายไดในการดาํเนินการทัง้หมดดวยตนเอง จากการออกแบบและจาํหนาย
    เสือ้ยืดโครงการ และมกีารประชาสัมพนัธโครงการใหรบัรูในวงกวางผานชองทางตางๆ ของบรษิทั อาท ิงานอเีวนต 
    โซเชียลเน็ตเวริค โดยในวันทีส่งมอบงานในวันท่ี 24 ธนัวาคม 2556 ยงัจดักิจกรรมสันทนาการกับนกัเรยีนในโรงเรียน 
    กจิกรรมกลุมสรางงานฝมอื การจัดฝกอบรมและสอนใหนกัเรยีนและบคุลากรของโรงเรยีน สามารถใชงานและ
    ดแูลรกัษาระบบน้ําไดอยางถูกตอง ตลอดจนการติดตามผล เพือ่ตรวจสอบสภาพของอุปกรณและการบํารงุรกัษา
    ของทางโรงเรียน พรอมใหคาํแนะนําอยางเปนระบบอกีดวย 

 2)  กิจกรรมดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน

  2.1) โครงการ โออิชิ “ให” ปนนํ้าใจใหนอง

    เปนโครงการเพือ่สงัคมประจาํปของบรษิทั โดยเมือ่เดือนพฤศจิกายนป 2556 ทีผ่านมา คณะผูบรหิารและพนกังาน
    จาํนวนกวา 250 คน ไดไปจัดกจิกรรมสันทนาการ รวมท้ังมอบทุนการศกึษา อปุกรณการเรียน และอุปกรณกฬีา
    ใหแกนองๆ โรงเรียนวัดเขานอย ซึ่งเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนประมาณ 70 คน ตั้งอยูที่ตําบล
    วงัดง อาํเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ีซึง่แมโรงเรยีนอยูหางจากตวัเมอืงกาญจนบรุเีพยีง 35 กโิลเมตร แตความเจรญิ
    ทางดานสาธารณปูโภคยังเขาไมถงึ ผูปกครองของนักเรยีนสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรม มฐีานะยากจน 
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  2.2) โครงการ “ให” โออิชิ...ชวนทําดีป 3

    โออิชิ กรุป รวมสรางสรรคสังคมแหงการให...ไมรูจบ สานตอโครงการ “ให” โออิชิ...ชวนทําดีป 3 โดยรวมกับ
    กลุม “สรางรอยย้ิม แบงปนนํ้าใจ” และจิตอาสาจากเฟซบุคเพจ โออิชิ นิวส สเตชั่น จํานวน 50 คน สงมอบ
    โอกาสดีๆ  ใหกบันองๆ จากมลูนธิเิดก็ออนในสลมั ในพระอปุถมัภสมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยาณวิฒันา 
    กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ผานกิจกรรม “มูฟวี่ ฟอร คิดส” ครั้งที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผานมา 
    โดยพาเด็กๆ ไปอ่ิมอรอยไปกับอาหารญีปุ่นขนานแททีภ่ตัตาคารบุฟเฟตญีปุ่น “โออชิ ิบฟุเฟต” หลงัจากนัน้จงึไป
    ผจญภัยใตทองทะเลกบัภาพยนตรการตนูแอนนิเมชัน่เรือ่ง “แซมมี”่ ต.เตา ซาสไมมเีบรก ภาค 2  ณ โรงภาพยนตร
    เอส เอฟ ซเีนมา ซิตี้ สาขา เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร

  2.3) บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) สงมอบอุปกรณกีฬาชุดพิเศษของโออิชิ กรีนที

    บริษัท สานตอภารกิจเติมความสดชื่น เต็มจังหวะชีวิต ใหเยาวชนไทยเดินสายทั่วประเทศ สงมอบอุปกรณกีฬา
    ชดุพเิศษของโออิช ิกรีนท ีประกอบดวย ลกูฟตุบอล ลกูวอลเลยบอล ลกูบาสเกตบอล และตะกรอฝกซอม บรรจุ
    ในถุงตาขายดีไซนพิเศษ และผลิตภัณฑชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ กรีนที ยูเอชที มูลคา รวมทั้งสิ้น 555,000 บาท 
    ใหแกเยาวชนใน จ.อุดรธานี จ.เชียงใหม จ.ขอนแกน จ.พิษณุโลก และจ.สงขลา ตามลําดับ ระหวางเดือน
    สงิหาคม - พฤศจกิายน 2556 เพือ่นาํไปใชในการพฒันาและสงเสรมิกจิกรรมดานกฬีา ใหกบัเยาวชนในจงัหวดั 
    ตลอดจนสนับสนุนใหเยาวชนไทยใชเวลาวางใหเกดิประโยชน เพือ่มรีางกายสดช่ืนแข็งแรง เพือ่เปนกาํลงัสาํคัญ
    ของครอบครัวและประเทศชาติสืบตอไป
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  2.4) โครงการนํ้าใจพี่ “ให” นอง 

    โครงการนํา้ใจพี ่“ให” นอง เกิดจากการรวมตวัของกลุมพนกังานอาสาสมคัรของบรษิทั โดยเมือ่เดอืนพฤษภาคม 
    2556 ทีผ่านมา ไดเดนิทางไปมอบทนุการศกึษาทีไ่ดจากการระดมเงนิบรจิาคของพนกังาน รวมทัง้อปุกรณการเรยีน 
    อุปกรณกีฬา และผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองดื่มของบริษัท ใหกับนองๆ โรงเรียนบานเหมืองแรอีตอง เปน
    โรงเรยีนระดบัประถมศกึษา มนีกัเรียนประมาณ 50 คน ตัง้อยูทีห่มู 1 บานอตีอง ต.ปลอ็ก อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบุรี
    ซึ่งเปนเสนทางเหมืองเกาของจังหวัด หางจากตัวเมือง 213 กิโลเมตร ภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับซับซอน 
    และมีอาณาเขตติดตอกับประเทศพมา
 

  2.5)  การสนบัสนนุผลติภณัฑเครือ่งดืม่อยางตอเนือ่ง ในการจดังานวนัเดก็แหงชาตใิหกบัหนวยงานตางๆ
    สนบัสนนุผลติภณัฑเครือ่งด่ืมอยางตอเน่ือง ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติใหกบัหนวยงานตางๆ อาทิ ศนูยเยาวชน
    บางนา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยในป 2556 ที่ผานมา ผลิตภัณฑ โออิชิ กรีนที ยูเอชที ไดเชิญชวน
    เยาวชนไทยรวมกิจกรรมเสริมสรางการมีสุขภาพท่ีดี ณ บูธโออิชิ กรีนที โซนเรียนรูรวมพัฒนาเด็กไทยสดใส
    สูอนาคต ในงานวันเด็กแหงชาติที่ทําเนียบรัฐบาล พรอมกิจกรรม มีท แอนด กรีท แบบใกลชิดกับ โออิชิ เนโกะ    
    มาสคอท แมวกวัก สุดนารักจากญ่ีปุน ที่มาชวนใหนองๆ เยาวชน ออกกําลังกายรวมกันอยางสนุกสนาน
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รายงานประจําป 2556

  3)  กิจกรรมดานการศึกษา

3.1)  เปดเยี่ยมชมโรงงาน

 บริษัท เปดโรงงานผลิตและบรรจุชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ กรีนที ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 ตอนรับคณาจารยและนิสิต-นักศึกษาจากสถาบันทั่วประเทศ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาและผูสมัครประกวด
 แผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 23 ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผานมา เพ่ือใหเขาเยี่ยมชมโรงงานผลิตและ
 บรรจุเครื่องดื่มชาเขียวพรอมดื่มมาตรฐานระดับโลก และใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ 
 ความปลอดภัยสูงสุดของผลิตภัณฑ เพื่อเปนขอมูลในการสรางสรรคไอเดียการตลาดนอกกรอบ สําหรับการจัด
 ประกวดทําแผนการตลาดระดับประเทศใหกับชาเขียวพรอมดื่มโออิชิ กรีนที ภายใตหัวขอ “สุดยอดชาเขียว...มัดใจ 
 วยัวาวุน”  ชงิโลพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีพรอมทนุการศกึษา และผลติภณัฑ
 โออิชิรวมมูลคากวา 500,000 บาท
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  4) กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
รายงานประจําป 2556

 4.1)  กิจกรรม “OISHI Green Tea Green World”

  ผลติภณัฑโออชิ ิกรีนท ียเูอชท ีจบัมอืโครงการหลงัคาเขยีวเพือ่มลูนิธเิพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
  จัดกิจกรรม “OISHI Green Tea Green World” เพื่อรวมเปนสวนหน่ึงในการสรางความรูความเขาใจ และ
  ตระหนักรูถึงคุณคาของการนําของใชแลวกลับมาใชใหม ชวยเสริมสรางนิสัยที่ดี ปลูกฝงหัวใจรักษโลก
  ใหแกเดก็ไทย โดยเชิญชวนเยาวชนไทย รวมบรจิาคกลองเครือ่งด่ืมผลิตภณัฑโออชิ ิกรนีท ียเูอชท ีทีใ่ชแลว 
  ผาน 3 กิจกรรมการตลาดสนุกๆ ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556 เพื่อนํากลองมารีไซเคิลผลิตเปน 
  “แผนหลังคาเขียว”  พรอมรณรงคใหเยาวชนไทย มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการคัดแยกกลอง เพื่อนํา

  มาเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแผนหลังคา และนํากลับไปใชประโยชนแกชุมชนที่ขาดแคลนตอไป
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รายงานประจําป 2556

เสนอ ผูถือหุนบริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โออชิ ิกรุป จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัยอย (กลุมบรษิทั) และของ

เฉพาะบรษิทั โออชิ ิกรุป จาํกดั (มหาชน) (บรษิทั) ตามลาํดบั ซึง่ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ

ผูถือหุนรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเรื่องอ่ืนๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบรหิารเปนผูรบัผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการเหลานีโ้ดยถกูตองตามทีค่วรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทีป่ราศจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัไมวาจะเกดิจากการทจุรติหรือขอผดิพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกลาว จากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีซึง่กาํหนดใหขาพเจาปฏบิตัติามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน

และปฏิบตังิานตรวจสอบ เพือ่ใหไดความเชือ่ม่ันอยางสมเหตสุมผลวางบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ปราศจากการแสดงขอมูล

ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

การตรวจสอบรวมถงึการใชวธิกีารตรวจสอบ เพือ่ใหไดมาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจาํนวนเงิน และการเปดเผยขอมลูในงบการเงนิ

วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชขึน้อยูกบัดลุยพินจิของผูสอบบญัช ีซึง่รวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จริง อนัเปน

สาระสาํคญัของงบการเงนิ ไมวาจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอผิดพลาดในการประเมนิความเส่ียงดงักลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุม

ภายในท่ีเกี่ยวของกับการจัดทํา และการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอง ตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึ

การประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัช ีทีผู่บรหิารใชและความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัทาํขึน้โดยผูบริหาร

รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความเห็น

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุมบริษัท

และบริษัท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

                 

                                                                     

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด     (นิรันดร ลีลาเมธวัฒน) 

กรุงเทพมหานคร         ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

25 กุมภาพันธ 2557        เลขทะเบียน 2316 

27. รายงานของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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2555 255525562556หมายเหตุ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

สินทรัพยหมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 122,251,278  93,649,659  102,205,888 49,659,512 

เงินลงทุนชั่วคราว 8  6,500,000   2,000,000   -   - 

ลูกหน้ีการคา  6, 9 542,823,768  709,315,929  71,692,175  204,455,643 

ลูกหน้ีอื่น   6, 10 117,207,519 1,010,258,017 36,337,874   18,858,908 

เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย 6 - - 419,999,000  167,999,600 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 6 - -  1,805,000,000   118,000,000 

สินคาคงเหลือ 11 370,922,411  309,605,241 66,289,437  41,178,404 

ภาษีเงินไดจายลวงหนา  16,559,340  13,433,960  7,260,077  6,280,536 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  37,601,797 37,280,503 15,114,653  24,205,298 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,213,866,113  2,175,543,309  2,523,899,104 630,637,901

สินทรัพยไมหมุนเวียน      

เงินลงทุนในบริษัทยอย 12 - - 578,396,775  578,203,025 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 3,660,000  10,160,000  - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 13 6,144,822,180  4,741,702,936  1,152,093,705  974,179,983 

สินทรัพยไมมีตัวตน 14 33,794,628  33,139,828  21,987,197  21,426,222 

สิทธิการเชา  15 64,954,437  72,626,251  35,352,100  37,809,851 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16 85,604,844 53,773,684 11,836,679  16,190,089 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 6, 17 361,069,279  173,078,954  178,232,439 151,272,762 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  6,693,905,368  5,084,481,653  1,977,898,895  1,779,081,932 

รวมสินทรัพย  7,907,771,481  7,260,024,962  4,501,797,999  2,409,719,833 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

สินทรัพย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

งบแสดงฐานะการเงิน   
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

2555 255525562556หมายเหตุ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หนี้สินหมุนเวียน      

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18 63,000,000  1,836,000,000  - -

เจาหน้ีการคา  6, 19 1,321,592,899  932,942,350  472,934,844  404,454,174 

เจาหน้ีอื่น   6, 20 692,812,062 927,922,632 349,877,139  491,694,146 

เจาหน้ีคาสินทรัพย 21 283,332,636 323,112,686 153,683,394  134,186,070 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย 6 - - 141,000,000  159,000,000 

ภาษีเงินไดคางจาย  - 3,700,003  - -

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  42,627,824  57,250,096  14,236,116  21,924,172 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,403,365,421  4,080,927,767  1,131,731,493  1,211,258,562 

หนี้สินไมหมุนเวียน      

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18 1,000,000,000 - 1,000,000,000 -

หุนกู     18 1,000,000,000 - 1,000,000,000 -

รายไดรอตัดบัญชี  19,935  263,223  -  177,663 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 22 51,141,062  40,892,444   37,173,961   28,267,992 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 23 44,817,109  16,747,433  - 300,000 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  2,095,978,106  57,903,100  2,037,173,961  28,745,655 

รวมหนี้สิน   4,499,343,527 4,138,830,867 3,168,905,454  1,240,004,217 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบแสดงฐานะการเงิน   
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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2555 255525562556หมายเหตุ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

สวนของผูถือหุน       

ทุนเรือนหุน  24     

 ทุนจดทะเบียน  375,000,000  375,000,000  375,000,000  375,000,000 

   ทุนท่ีออกและชําระแลว  375,000,000  375,000,000  375,000,000  375,000,000 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 25 609,402,184  609,402,184  609,402,184  609,402,184 

กําไรสะสม        

   จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 25 37,500,000  37,500,000  37,500,000  37,500,000 

   ยังไมไดจัดสรร  2,349,668,016  2,062,437,093  310,990,361  147,813,432 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน       

 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  (1,661) (4,597) - -

   สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน  36,859,415  36,859,415  - -

รวมสวนของผูถือหุน  3,408,427,954  3,121,194,095  1,332,892,545  1,169,715,616 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  7,907,771,481  7,260,024,962  4,501,797,999  2,409,719,833 

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน   
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

2555 255525562556หมายเหตุ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

รายได         

รายไดจากการขาย 6, 26, 34 12,208,111,921  11,634,396,731  5,994,378,586  6,152,699,067 

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 6, 12 - - 318,489,207  352,431,138 

รายไดอื่น   6, 27 61,125,670  67,893,662  71,923,945  33,760,888 

รวมรายได   12,269,237,591  11,702,290,393  6,384,791,738  6,538,891,093 

คาใชจาย    31    

ตนทุนขาย   6, 11 8,209,096,652  8,030,592,613  3,660,694,672  4,072,736,233 

คาใชจายในการขาย 6, 28 1,679,218,484  1,376,448,603  794,585,831  829,666,491 

คาใชจายในการบริหาร 6, 29 1,758,334,815  1,579,227,434  1,545,553,690  1,333,730,413 

ขาดทุนจากมหาอุทกภัยของไทย 3 99,203,123  5,744,505  - -

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  10,966,114  36,589,713  - -

ตนทุนทางการเงิน 6, 32 87,085,084  45,647,370   48,649,812   4,525,792 

รวมคาใชจาย  11,843,904,272  11,074,250,238  6,049,484,005  6,240,658,929 

กําไรกอนภาษีเงินได  425,333,319  628,040,155  335,307,733  298,232,164 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 33 30,238,724  25,792,965   (4,158,889)  11,527,495 

กําไรสําหรับป  455,572,043  653,833,120  331,148,844  309,759,659 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา     

 หนวยงานตางประเทศ  2,936  (4,597) - -

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก       

 คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ     

 ผลประโยชนพนักงาน 22 511,100  (7,788,479) 972,606 (3,898,594)

ภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของ       

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 33 (102,220) 1,557,695 (194,521) 779,719

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน่สาํหรบัป - สทุธจิากภาษ ี  411,816 (6,235,381) 778,085 (3,118,875)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  455,983,859 647,597,739 331,926,929 306,640,784

กาํไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  35 2.43  3.49  1.77  1.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



144งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน   
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555         

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  375,000,000  609,402,184  37,500,000  1,846,084,757   -  36,859,415  2,904,846,356 

 รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน         

  เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 36  -   -   -  (431,250,000)  -   -  (431,250,000)

 รวมรายการกับผูถอืหุนทีบ่นัทกึโดยตรงเขาสวนของผูถอืหุน   -  -  -  (431,250,000)  -  -   (431,250,000)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป         

  กําไร   -   -   -   653,833,120   -   -  653,833,120 

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น   -   -   -  (6,230,784)  (4,597)  -  (6,235,381)

 รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป   -   -   -  647,602,336   (4,597)  -  647,597,739 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  375,000,000  609,402,184  37,500,000  2,062,437,093  (4,597) 36,859,415  3,121,194,095 

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคา

หุนสามัญ

ทุนสํารอง
ตาม

กฎหมาย

กําไรสะสม
องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

ยังไมได
จัดสรร

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงิน

สวนเกินทุน
จากการตีราคา

ที่ดิน

รวมสวน
ของ

ผูถือหุนหมายเหตุ

งบการเงินรวม
           บาท

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน   
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556         

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  375,000,000  609,402,184  37,500,000  2,062,437,093   (4,597) 36,859,415  3,121,194,095 

 รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน         

  เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 36  -   -   -  (168,750,000)  -   -  (168,750,000)

 รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน   -  -  -  (168,750,000)  -  -   (168,750,000)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป         

  กําไร   -   -   -   455,572,043   -   -  455,572,043 

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   -   -   -  408,880   2,936   -  411,816 

 รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป   -   -   -   455,980,923   2,936   -   455,983,859 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  375,000,000  609,402,184  37,500,000  2,349,668,016  (1,661) 36,859,415  3,408,427,954 

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคา

หุนสามัญ

ทุนสํารอง
ตาม

กฎหมาย

กําไรสะสม
องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

ยังไมได
จัดสรร

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงิน

สวนเกินทุน
จากการตีราคา

ที่ดิน

รวมสวน
ของ

ผูถือหุนหมายเหตุ

งบการเงินรวม
           บาท



146งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน   
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555         

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555  375,000,000  609,402,184  37,500,000  272,422,648   -   -  1,294,324,832 

 รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน         

  เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 36  -   -   -  (431,250,000)  -   -  (431,250,000)

 รวมรายการกับผูถอืหุนทีบ่นัทกึโดยตรงเขาสวนของผูถอืหุน   -  -  -  (431,250,000)  -   -   (431,250,000)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป         

  กําไร   -   -   -  309,759,659   -   -   309,759,659 

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น   -   -   -   (3,118,875)  -   -   (3,118,875)

 รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป   -   -   -   306,640,784   -   -   306,640,784 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  375,000,000  609,402,184  37,500,000  147,813,432   -   -  1,169,715,616 

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคา

หุนสามัญ

ทุนสํารอง
ตาม

กฎหมาย

กําไรสะสม
องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

ยังไมได
จัดสรร

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงิน

สวนเกินทุน
จากการตีราคา

ที่ดิน

รวมสวน
ของ

ผูถือหุนหมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
           บาท

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน   
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556         

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  375,000,000  609,402,184  37,500,000  147,813,432   -   -  1,169,715,616 

 รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน         

  เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท 36  -   -   - (168,750,000)  -   -  (168,750,000)

 รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน   -   -   -  (168,750,000)  -   -  (168,750,000)

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป         

  กําไร   -   -    331,148,844   -   -   331,148,844 

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   -   -   -  778,085   -   -   778,085 

 รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป   -   -   -  331,926,929   -   -   331,926,929 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  375,000,000  609,402,184  37,500,000  310,990,361   -   -  1,332,892,545 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกิน
มูลคา

หุนสามัญ

ทุนสํารอง
ตาม

กฎหมาย

กําไรสะสม
องคประกอบอื่น

ของสวนของผูถือหุน

ยังไมได
จัดสรร

ผลตางจากการ
แปลงคา
งบการเงิน

สวนเกินทุน
จากการตีราคา

ที่ดิน

รวมสวน
ของ

ผูถือหุนหมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
           บาท
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2555 255525562556หมายเหตุ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      
กําไรสําหรับป   455,572,043  653,833,120  331,148,844  309,759,659 
รายการปรับปรุง      
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 13, 14, 15 705,346,609  512,137,433  330,567,860  256,912,780 
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอยคาอาคารและอุปกรณ 13 (25,784,609) (224,648,362) (3,420,762) 3,420,762 
(กลับรายการ) คาเผื่อสินคาลาสมัยและเสื่อมสภาพ  (12,268,614) 14,344,761  (4,246,470) 4,246,470 
ตัดจําหนายสินคาลาสมัยและเสื่อมสภาพ  38,353,597  34,581,410  18,866,645  3,707,274 
ตัดจําหนายสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  - 1,265,615  - 1,015,666 
ขาดทุน (รายได) จากเงินชดเชยจากการประกันภัย 3 99,203,123  (170,000,000) - -
ดอกเบี้ยรับ    (2,227,774) (2,416,997) (43,377,082) (3,801,364)
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 12 - - (318,489,207) (352,431,138)
ตนทุนทางการเงิน 32  87,085,084   45,647,370   48,649,812   4,525,792 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง  2,944,645  30,153,259  - -
ขาดทุนจากการจําหนายและคาใชจายตัดบัญชี       
 อาคารและอุปกรณ  18,485,070  48,338,425  15,911,670  22,026,232 
ขาดทุนจากการจําหนายและคาใชจายตัดบัญชี       
 สินทรัพยไมมีตัวตน  1,200,430  14,865  1,156,308  13,602 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 22 9,829,368  6,405,332  7,486,101  4,955,019 
รายไดรอการตัดบัญชี  (243,288) (252,531) (177,663) (186,907)
(รายได) คาใชจายภาษีเงินได 33 (30,238,724) (25,792,965)  4,158,889   (11,527,494)
       1,347,256,960  923,610,735  388,234,945  242,636,353 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน       
ลูกหนี้การคา   166,756,613  (206,721,385) 132,763,468  (91,046,727)
ลูกหน้ีอื่น    (9,397,091) 116,572,253  (127,460) 161,776 
สินคาคงเหลือ   (87,402,153) (133,366,713) (39,731,208) (10,224,234)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (321,294) 4,445,752  9,090,645  (1,859,895)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  (185,854,039) (30,010,815) (26,959,677) (26,847,605)
เจาหนี้การคา   388,641,175  289,453,296  68,480,670  103,953,165 
เจาหนี้อื่น    (251,318,134) 247,692,610  (158,116,391) 261,486,952 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (14,622,272) 16,843,000  (7,688,056) 3,804,555 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  28,069,677  (22,287,650)  (300,000)  - 
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน   1,381,809,442  1,206,231,083  365,646,936  482,064,340 
รับเงินชดเชยจากการประกันภัย  803,103,563  467,693,314   -  - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานรับโอน  1,450,336   2,541,800   - 
จายผลประโยชนพนักงาน   (519,986)  -  (149,326)  - 
จายภาษีเงินได  (8,520,040) (58,332,727) (979,541) (8,129,295)
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  2,177,323,315  1,615,591,670  367,059,869  473,935,045 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกระแสเงินสด
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

2555 255525562556หมายเหตุ

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

รับดอกเบี้ย    2,368,677 2,385,099 26,025,576 3,820,542

รับเงินปนผล    -   -  66,489,807 520,430,738

จายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย   -   -  (4,673,500,000) (2,254,761,000)

รับชําระคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย   -   -   2,986,500,000   2,210,761,000 

ไถถอนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล   2,000,000   -   -   - 

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย   -   -  (193,750) (203,025)

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ  (2,131,466,213) (1,765,751,813) (496,710,670) (535,220,983)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ  2,529,596 10,530,219 1,641,452  10,300,253 

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน  (8,455,751) (3,215,831) (5,694,200) (2,279,201)

ขายสินทรัพยไมมีตัวตน   28,720   -   28,720   - 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (2,132,994,971) (1,756,052,326) (2,095,413,065) (47,151,676)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

จายดอกเบี้ย   (73,979,661)  (45,653,044)  (32,350,428)  (4,525,792)

จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท  (168,750,000) (431,250,000) (168,750,000) (431,250,000)

รับเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   11,649,000,000  4,835,000,000   135,000,000   - 

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (13,422,000,000) (3,580,000,000)  (135,000,000)  - 

รับเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอย   -   -   61,000,000   55,000,000 

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย   -   -   (79,000,000) (41,000,000)

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน       

 ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป   -  (600,000,000)  -   - 

รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  1,000,000,000   -  1,000,000,000   - 

รับเงินจากการออกหุนกู  1,000,000,000   -  1,000,000,000   - 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (15,729,661) 178,096,956  1,780,899,572  (421,775,792)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  28,598,683  37,636,300  52,546,376  5,007,577 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  93,649,659  56,017,956  49,659,512  44,651,935 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินตราตางประเทศ       

 คงเหลือสิ้นป  2,936  (4,597) - -

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 7 122,251,278  93,649,659  102,205,888  49,659,512 

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



150

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

          หมายเหตุ                สารบัญ
   

  1 ขอมูลทั่วไป

  2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน

   3 ผลกระทบจากเหตุการณมหาอุทกภัยของไทย

  4 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

  5 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

  6 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

   7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

  8 เงินลงทุนอื่น

  9 ลูกหนี้การคา

 10 ลูกหนี้อื่น

 11 สินคาคงเหลือ

 12 เงินลงทุนในบริษัทยอย

 13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

 14 สินทรัพยไมมีตัวตน

 15 สิทธิการเชา

 16 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

 17 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

 18 หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย

 19 เจาหนี้การคา

 20 เจาหนี้อื่น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

           หมายเหตุ                สารบัญ

 

 21 เจาหนี้คาสินทรัพย

 22 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

 23 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

 24 ทุนเรือนหุน

 25 สํารอง

 26 สวนงานดําเนินงาน

 27 รายไดอื่น

 28 คาใชจายในการขาย

 29 คาใชจายในการบริหาร

 30 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

 31 คาใชจายตามลักษณะ

 32 ตนทุนทางการเงิน

 33 ภาษีเงินได

 34 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน

 35 กําไรตอหุน

 36 เงินปนผล

 37 เครื่องมือทางการเงิน

 38 ภาระผูกพันกบับุคคลหรือกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน

 39 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 40 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557

1 ขอมูลทั่วไป

 บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 

 57 อาคารปารค เวนเชอร ชั้นที่ 19-20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนสิงหาคม 2547 

 บริษัทใหญในระหวางปไดแก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับรานอาหารญ่ีปุนและจัดจําหนายเครื่องดื่มและอาหารวาง กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลัก

 เกี่ยวกับการผลิตและจัดจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม รานอาหารญ่ีปุน รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2556 และ 2555 ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ

 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดย สภาวิชาชีพ

 บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ  

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเก่ียวของกับการดําเนินงานของกลุม

 บริษัท และมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังตอไปน้ี

             มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                   เรื่อง

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  สวนงานดําเนินงาน

 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตนนั้น มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

 ของกลุมบรษิทั ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงไดเปดเผยไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 4 นอกเหนอืจากมาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมี       

 ผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบ

 งบการเงินขอ 40

(ข) เกณฑการวัดมูลคา

 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการท่ีสําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน

 ดังตอไปนี้

 • ตราสารอนุพันธ วัดมูลคาดวยราคายุติธรรม

 • เครื่องมือทางการเงิน ที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนวัดมูลคาดวยราคายุติธรรม

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน  

 งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลทางการเงินทั้งหมด      
 มีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น

(ง) การประมาณการและใชวิจารณญาณ   

 ในการจัดทาํงบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบรหิารตองใชวจิารณญาณ การประมาณและขอสมมตฐิาน
 หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และ
 คาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว

 ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
 จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาว ไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรับผลกระทบ

 ขอมลูเก่ียวกบัการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานทีส่าํคญั ในการกําหนดนโยบายการบัญช ีมผีลกระทบสําคญัตอการรับรู
 จํานวนเงินในงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี

 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3  ผลกระทบจากเหตุการณมหาอุทกภัยของไทย
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 (ถ)  ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13  การตีมูลคาของท่ีดิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16  การใชประโยชนของขาดทุนทางภาษี
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22  การวัดมูลคาของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน

3 ผลกระทบจากเหตุการณมหาอุทกภัยของไทย
 ในป 2554 ไดเกดิเหตุการณมหาอุทกภัยของประเทศไทย เปนผลใหโรงงานของกลุมบริษทัซ่ึงอยูในจังหวัดปทุมธานี ตองหยุดการผลิต
 ตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2554 และไดเริ่มผลิตใหมในเดือนตุลาคม 2555 กลุมบริษัทและบริษัทไดรับรูคาใชจาย และเงินชดเชยจาก
 การประกันภัยอันเนื่องมาจากมหาอุทกภัยดังนี้

เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย     

 - ไดรับชําระกอนวันที่ 31 ธันวาคม 1,271 468 - -

 - ไดรับชําระหลังวันที่ 31 ธันวาคม - 160 - -

 - ยังไมไดรับชําระ - 742 - -

เงินชดเชยไดรับชําระจากรัฐบาลกอนวันที่ 31 ธันวาคม 4 4 - -

รวมเงินชดเชยจากการประกันภัยท่ีไดรับรูแลวสะสม 1,275 1,374 - -

เงินชดเชยจากการประกันภัยที่รับรูแลวในงวดกอน (1,374) (1,200) - -

(ขาดทุน) เงินชดเชยจากการประกันภัยท่ีไดรับรูแลว (99) 174 - -

อาคารและอุปกรณเสียหายและดอยคา - (36) - -

คาใชจายอื่นซึ่งเกิดเนื่องจากมหาอุทกภัย - (144) - -

รวมคาใชจายจากมหาอุทกภัย - (180) - -

ขาดทุนสุทธิจากมหาอุทกภัยท่ีรับรู (99) (6) - -

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

(ลานบาท)



154

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก) ภาพรวม

 ตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 2556 ผลจากการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีอ่อกและปรบัปรงุใหมดงัทีก่ลาวในหมายเหตุ

 ประกอบงบการเงินขอ 2 กลุมบริษัทไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีดังนี้

 • การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

 • การนําเสนอขอมูลสวนงานดําเนินงาน

 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหมที่กลุมบริษัทถือปฏิบัติ ไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 (ข) ถึง 4 (ค) ดังนี้ 

 สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น ที่ออกและปรับปรุงใหมนั้นไมมีผลกระทบตอนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและ

 ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท

(ข) การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการ

 เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

 การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เพ่ือเสนอแนวคิดของสกุลเงินตางๆ ที่ใชในการรายงาน     

 ซึง่เปนสกลุเงนิทีพ่จิารณาวาเปนสกลุเงนิในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกจิทีก่จิการนัน้ประกอบกจิการ มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21 

 (ปรบัปรุง 2552) กาํหนดใหกจิการ ระบุสกลุเงนิทีใ่ชในการดําเนินงาน และแปลงคารายการท่ีเปนสกุลตางประเทศใหเปนสกุลเงินทีใ่ช

 ในการดาํเนนิงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงคาดงักลาว ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) ซึง่มาตรฐาน

 การบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ไดใหคํานิยามสําหรับเงินตราตางประเทศคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใชใน

 การดําเนินงานของกิจการ

 ผูบริหารกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทเปนสกุลเงินบาท ดังนั้น การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 

 (ปรับปรุง 2552) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 จะไมไดรับผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอสินทรัพย 

 หนี้สิน และกําไรสะสมของกลุมบริษัท

ตนทุนขาย - 20 - -

คาใชจายในการบริหาร - 160 - -

รวมคาใชจายจากมหาอุทกภัย - 180 - -

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(ลานบาท)

คาใชจายซึ่งเกิดขึ้นจากมหาอุทกภัยขางตนนั้น หากแยกเปนคาใชจายตามหนาที่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะแยกไดดังนี้
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(ค) การนําเสนอขอมูลสวนงานดําเนินงาน

 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน ทั้งนี้
 การเปลีย่นแปลงดงักลาว กระทบเพยีงการเปดเผยขอมลูเทานัน้ และไมมผีลกระทบตอสนิทรพัย หนีส้นิ หรอืกาํไรตอหุนของกลุมบรษิทั

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 นําเสนอมุมมองของผูบริหาร ในการรายงานขอมูลสวนงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลง
 การนาํเสนอและการเปดเผยขอมลูเกีย่วกบัสวนงาน ทัง้นี ้ขอมลูสวนงานอางองิจากขอมลูภายใน ทีไ่ดรายงานตอผูมีอาํนาจตดัสินใจ
 สูงสุด ดานการดําเนินงานของกลุมบริษัทอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน และเพื่อจัดสรรทรัพยากรให
 สวนงานดังกลาว ที่ผานมากลุมบริษัทนําเสนอขอมูลสวนงานตามสวนงานธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอ

 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

 การเปลี่ยนแปลงการนําเสนอและการเปดเผยขอมูลสวนงานน้ี ไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอขอมูลสวนงานท่ีเคยนําเสนอใน

 งบการเงินของกลุมบริษัท

5 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 นโยบายการบัญชีทีน่าํเสนอดังตอไปนีไ้ดถอืปฏิบตัโิดยสมํา่เสมอ สาํหรบังบการเงินทกุรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ยกเวนทีไ่ดกลาวไวใน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

 งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”)

 บริษัทยอย

 บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ

 ทางออม ในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการน้ัน เพ่ือไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย 

 งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

 นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปล่ียนตามความจําเปน เพ่ือใหเปนนโยบายเดียวกันกับของกลุมบริษัท

 การตัดรายการในงบการเงินรวม

 ยอดคงเหลอืและรายการบญัชรีะหวางกจิการในกลุม รวมถงึรายไดหรอืคาใชจายทีย่งัไมเกดิขึน้จรงิ ซึง่เปนผลมาจากรายการระหวาง

 กิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม  

(ข) เงินตราตางประเทศ 

 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ

 รายการบัญชทีีเ่ปนเงนิตราตางประเทศ แปลงคาเปนสกลุเงินทีใ่ชในการดําเนนิงาน (บาท) โดยใชอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัทีเ่กดิรายการ

 สนิทรพัยและหน้ีสนิทีเ่ปนตัวเงนิและเปนเงนิตราตางประเทศ ณ วนัทีร่ายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินทีใ่ชในการดําเนนิงาน โดยใชอตัรา

 แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน

 สนิทรัพยและหน้ีสนิท่ีไมเปนตัวเงิน ซึง่เกิดจากรายการบัญชีทีเ่ปนเงินตราตางประเทศ ซึง่บนัทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม แปลงคาเปน

 สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ

 ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคา ใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น
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 หนวยงานในตางประเทศ  

 สินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานในตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

 รายไดและคาใชจายของหนวยงานในตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอตัราแลกเปล่ียนทีใ่กลเคยีงกับอัตรา ณ วนัท่ีเกิดรายการ

 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคา บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเปนรายการผลตางจากอัตรา

 แลกเปล่ียนในสวนของผูถือหุน จนกวามีการจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป

 เม่ือมีการชําระหน้ีรายการท่ีเปนตัวเงินที่เปนลูกหน้ีหรือเจาหนี้กับหนวยงานในตางประเทศ ซึ่งรายการดังกลาว มิไดคาดหมายวา

 จะมีแผนการชําระหนี้หรือไมมีความเปนไปไดวาจะชําระเงินในอนาคตอันใกล กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการ

 ทางการเงินดังกลาว จะถูกพิจารณาเปนสวนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ และรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 และแสดงเปนรายการผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนในสวนของผูถือหุน จนกวามีการจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ค)  เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ ไดถูกนํามาใชเพื่อจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง ในอัตราแลกเปล่ียน

 เงินตราตางประเทศ ที่เกิดจากกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธไมไดมีไวเพ่ือคา อยางไรก็ตาม ตราสาร

 อนุพันธที่ไมเขาเงื่อนไข การกําหนดใหเปนเครื่องมือปองกันความเส่ียงถือเปนรายการเพ่ือคา

 การปองกันความเสี่ยงจากมูลคายุติธรรม

 ในกรณทีีเ่ครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ปนตราสารอนพุนัธ ถกูใชในการปองกนัความเสีย่งตอการเปลีย่นแปลงในมลูคายุตธิรรมของสนิทรพัย 

 หนี้สิน หรือขอผูกมัดที่ยังไมมีการรับรู (หรือเฉพาะสวนที่เจาะจงของสินทรัพย หนี้สิน หรือขอผูกมัด) กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา

 ตามมลูคายตุธิรรมหรอืองคประกอบ ทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศของเครือ่งมอืทางการเงนิ ทีใ่ชปองกนัความเส่ียงถกูบนัทกึในกําไรหรือ

 ขาดทุน รายการที่ไดรับการปองกันความเสี่ยงตีราคาตามมูลคายุติธรรม เพื่อใหสอดคลองกับความเส่ียงที่มีการปองกัน กําไรหรือ

 ขาดทุนที่เกิดขึ้นถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน

(ง) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

 เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรยีก และเงินลงทุน

 ระยะสัน้ท่ีมสีภาพคลองสงู เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร ซึง่จะตองชาํระคนืเมือ่ทวงถามถือเปนสวนหน่ึงของเงนิสด และรายการเทียบเทา

 เงินสดในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกคา 

 ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ

(ฉ) สินคาคงเหลือ

 สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา

 ตนทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ตนทุนสินคาประกอบดวยราคาทุนที่ซื้อ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอื่นเพ่ือให

 สินคาอยูในสถานท่ีและสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคาคํานวณโดยการใช
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 ตนทุนมาตรฐานซ่ึงไดรบัการปรับปรุงใหใกลเคยีงกับราคาทุนถวัเฉล่ีย รวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึง

 ถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ

 มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติ หักดวยคาใชจายที่จําเปนโดยประมาณในการขาย

(ช) เงินลงทุน

 เงินลงทุนในบริษัทยอย

 เงนิลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน 

 เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

 เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเปนตราสารหน้ีซึ่งกลุมบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนด จัดประเภทเปนเงินลงทุนที่ถือ

 จนครบกําหนด เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของ

 ตราสารหน้ี จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุของตราสารหน้ีที่เหลือ

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

 การรับรูและการวัดมูลคา

 สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคา ยกเวนที่ดินที่แสดงดวยราคา

 ที่ตีใหม ราคาท่ีตีใหม หมายถึง มูลคายุติธรรมซ่ึงกําหนดจากการเกณฑการใชงานของสินทรัพยที่มีอยูจริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม

 หักดวยคาเส่ือมราคาสะสม ที่คํานวณจากมูลคายุติธรรมในภายหลังจากน้ันและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย

 ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรง ที่เก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย

 เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของ

 สนิทรัพยและตนทนุการกูยมื สาํหรับเคร่ืองมอืทีค่วบคุมโดยลิขสิทธิซ์อฟแวร ซึง่ไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธิซ์อฟแวรนัน้

 ใหถือวา ลิขสิทธิ์ซอฟแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ

 สวนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากัน ตองบันทึกแตละสวนประกอบ

 ที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 

 กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ คือผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับมูลคา

 ตามบญัชีของทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ โดยรบัรูสุทธเิปนรายไดอืน่ในกาํไรหรอืขาดทนุ เมือ่มกีารขายสินทรพัยทีต่รีาคาใหม จาํนวนเงิน

 ที่บันทึกอยูในสวนเกินทุน จากการตีราคาของสินทรัพยจะถูกโอนไปยังกําไรสะสม

 สินทรัพยที่ตีราคาใหม

 การตีราคาใหมดําเนินการโดยผูเช่ียวชาญในการประเมินราคา ที่มีความเปนอิสระอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหมั่นใจวาราคาตามบัญชี

 ของสินทรัพยที่ไดรับการประเมิน ไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคายุติธรรม ณ วันที่รายงาน

 มูลคาของสินทรัพยสวนที่ตีเพิ่มขึ้น จะบันทึกไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเปน  “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” 

 ในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ยกเวนกรณีที่เคยประเมินมูลคาของสินทรัพยลดลง และรับรูขาดทุนในกําไรหรือขาดทุนของ

 สนิทรพัยชิน้เดยีวกนันัน้แลว จะบนัทกึเฉพาะสวนทีต่มีลูคาเพ่ิมในครัง้หลงั เกนิกวาสวนทีเ่คยบันทกึมลูคาลดลงของสินทรพัยชิน้เดยีวกนั

 ในกรณทีีม่ลูคาของสนิทรพัยลดลงจากการตรีาคาใหม จะบนัทกึในกาํไรหรอืขาดทนุสาํหรบัมลูคาทีล่ดลง เฉพาะจาํนวนทีล่ดลงมากกวา
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 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที่เคยบันทึกไวครั้งกอน ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพยชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการ

 จําหนายสินทรัพยที่ตีราคาใหม สวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยที่จําหนาย จะโอนโดยตรงไปยังกําไรสะสมและไมรวมใน

 การคํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย

 การจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

 กลุมบริษัทไดแบงใหเชาพื้นท่ีและอาคารโรงงานบางสวน แตมิไดจัดพื้นท่ีและอาคารโรงงานบางสวนดังกลาว เปนอสังหาริมทรัพย

 เพื่อการลงทนุ เนือ่งจากกลุมบรษิทัมไิดมวีตัถปุระสงคทีจ่ะถอืไวเพือ่หาประโยชน จากการเพิม่ขึน้ของมลูคาของสนิทรพัยในระยะยาว

 หรือเพื่อใหเชา ดังนั้น จึงจัดสินทรัพยดังกลาว เปนสินทรัพยใหเชาในที่ดิน อาคารและอุปกรณ

 ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

 ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบ จะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ถามีความ

 เปนไปไดคอนขางแน ทีก่ลุมบรษิทัจะไดรบัประโยชนเชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้  และสามารถวดัมลูคาตนทนุของรายการนัน้

 ไดอยางนาเช่ือถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปล่ียนแทน จะถูกตัดจําหนายตามมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและ

 อุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจํา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

 คาเสื่อมราคา

 คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย หรือตนทุน

 ในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

 คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ของ

 สวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้

 สวนปรับปรุงที่ดิน      10  ป

 อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร      5-30    ป

 สวนตกแตง อุปกรณสํานักงานและเคร่ืองตกแตง     5-10  ป

 ระบบภายใน      5-20  ป

 เครื่องมือและเครื่องจักรใชในการผลิต      3-20  ป

 เครื่องใชในรานอาหาร      5  ป

 ยานพาหนะ      5  ป

 กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย ที่อยูระหวางการกอสรางและติดตั้ง

 วธิกีารคดิคาเสือ่มราคา อายกุารใหประโยชนของสนิทรพัย และมลูคาคงเหลอื ถกูทบทวนอยางนอยทีส่ดุทกุสิน้รอบปบญัชแีละปรบัปรงุ

 ตามความเหมาะสม

(ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน

 สินทรัพยไมมีตัวตนที่กลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม

 รายจายภายหลังการรับรูรายการ

 รายจายภายหลงัการรบัรูรายการ จะรบัรูเปนสนิทรัพยเมือ่กอใหเกดิประโยชนเชงิเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปนสินทรพัยทีส่ามารถ

 ระบุไดที่เกี่ยวของนั้น คาใชจายอื่นรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
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 คาตัดจําหนาย  

 คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอ่ืน ที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 

 คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรง ซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนในอนาคตจาก

 สนิทรพัยนัน้ ตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรบัประโยชนจากสินทรพัยไมมตีวัตน โดยเริม่ตดัจาํหนายสินทรพัยไมมตีวัตนเม่ือสินทรัพยนัน้

 พรอมที่จะใหประโยชน ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนสําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังนี้

 คาลิขสิทธ์ิซอฟทแวร      10  ป

 คาสิทธิการดําเนินกิจการ     10  ป

 วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และ มูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกส้ินรอบปบัญชี และปรับปรุง 

 ตามความเหมาะสม 

(ญ) สิทธิการเชา

 สิทธิการเชาพื้นที่อาคารแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม 

 คาตัดจําหนาย  

 คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาสิทธิที่ไดรับตามสัญญา

(ฎ) การดอยคา

 ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้

 จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน

  ขาดทนุจากการดอยคารบัรูเมือ่มลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัย หรอืมลูคาตามบญัชีของหนวยสนิทรพัยทีก่อใหเกดิเงนิสด สงูกวามลูคา

 ที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ การประเมินมูลคาของสินทรัพย

 เพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้ใหรับรูในสวนของผูถือหุน

 การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน  หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของ

 สินทรัพย หักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสด

 ที่จะไดรับในอนาคต จะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินได เพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดใน

 ตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีตอสินทรัพย  สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก

 สินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเก่ียวของดวย

 การกลับรายการดอยคา

 ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ  ที่เคยรับรูในงวดกอน จะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงาน

 วามขีอบงชีเ้รือ่งการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณ

 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ไมเกินกวามูลคา

 ตามบัญชีภายหลังหักคาเส่ือมราคา เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน



160

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

 หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบ้ียบนัทกึเริม่แรก ในมลูคายตุธิรรมหกัคาใชจายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหนีส้นิ ภายหลังจากการบันทกึหนีส้นิทีม่ภีาระ
 ดอกเบี้ย จะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน จะบันทกึใน
 กําไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง

(ฐ) เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฑ) รายไดรอตัดบัญชี

 รายไดรอตัดบัญชีตามสัญญา Franchise รับรูเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรง ตามระยะเวลาสิทธิที่ไดใหตามสัญญา

(ฒ) ผลประโยชนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน

 โครงการสมทบเงินเปนโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจายสมทบเปนจํานวนเงินที่แนนอนไปอีก
 กิจการหนึ่งแยกตางหาก (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) และจะไมมีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจาย
 สมทบเพ่ิมเตมิ ภาระผกูพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงนิ จะถกูรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกาํไรหรอืขาดทนุในรอบระยะเวลา
 ที่พนกังานไดทํางานใหกับกิจการ  

 โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว

 โครงการผลประโยชนทีก่าํหนดไว เปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพนัสุทธขิอง
 กลุมบริษทัจากโครงการผลประโยชนทีก่าํหนดไว ถกูคาํนวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการประมาณผลประโยชนในอนาคต
 ที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปจจุบันและในงวดกอนๆ ผลประโยชนดังกลาว ไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคา
 ปจจุบัน ทั้งนี้ ไดสุทธิจากตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมรับรูอัตราคิดลดเปนอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรที่ไดรับการจัดอันดับ
 เครดิตระดับ AA ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุมบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน
 ของผลประโยชนที่คาดวาจะจาย

 การคํานวณน้ันจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ที่ไดรับอนุญาตเปนประจําทุกป โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 

 เมือ่มกีารเพิม่ผลประโยชนในโครงการผลประโยชน  สดัสวนทีเ่พิม่ขึน้ของผลประโยชนทีเ่กีย่วของกบัตนทนุบรกิารในอดตีของพนกังาน
 รับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรง ตามระยะเวลาถัวเฉล่ียจนถึงวันท่ีผลประโยชนนั้นเปนสิทธิขาด  ผลประโยชนที่เปนสิทธิขาด
 จะรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที 

 กลุมบริษัทรับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในรายการกําไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จอื่น และรับรูคาใชจายของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวในกําไรหรือขาดทุน 

 ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง 

 ผลประโยชนเมือ่เลกิจาง รบัรูเปนคาใชจายเมือ่กลุมบรษิทัแสดงเจตนาผูกพนัอยางชดัเจนเกีย่วกบัการเลกิจาง และไมมคีวามเปนไปได
 ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอยางเปนทางการท้ังการเลิกจางกอนวันเกษียณตามปกติ หรือการสนับสนุนการออกจากงานโดยสมัครใจ  
 ผลประโยชนเม่ือเลิกจางรับรูเปนคาใชจายเม่ือกลุมบริษัทเสนอใหมีการออกจากงานโดยสมัครใจ และมีความเปนไปไดที่จะไดรับ
 การตอบรับขอเสนอน้ัน และสามารถประมาณจํานวนของการยอมรับขอเสนอไดอยางสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสด  

 หากระยะเวลาการจายผลประโยชนเกินกวา 12 เดือนนับจากวันที่รายงาน
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 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

 ภาระผูกพันผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน วัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและรับรูเปนคาใชจาย เมื่อพนักงานทํางานให

 หนีส้นิรบัรูดวยมลูคาทีค่าดวาจะจายชาํระสาํหรบัการจายโบนสั เปนเงนิสดระยะสัน้หรอืการปนสวนกาํไร หากกลุมบรษิทัมภีาระผกูพนั

 ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมาน ที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ีพนักงานไดทํางานใหในอดีต และภาระผูกพันนี้ 

 สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล

(ณ) รายได

 รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคาและสวนลดพิเศษ

 การขายสินคา

 รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุน เมื่อไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคา ที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว  

 และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้น หรือมีความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการ

 ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาน้ัน ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือ

 มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา

 รายไดคาเชา

 รายไดคาเชาจากอสังหารมิทรพัย รบัรูในกาํไรหรอืขาดทนุโดยวธิเีสนตรง ตลอดอายสุญัญาเชา คาใชจายเริม่แรกทีเ่กิดขึน้เปนการเฉพาะ

 เพื่อใหเกิดสัญญาเชารับรูเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญา คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชี 

 ซึ่งคาเชาน้ันเกิดขึ้น

 รายไดจากคา Franchise

 รายไดจากคา Franchise รับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา

 เงินสนับสนุนทางการคา

 เงินสนับสนุนทางการคา รับรูในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง ซึ่งเปนไปตามเน้ือหาของขอตกลงท่ีเก่ียวของ หรือระยะเวลา

 ของสัญญา

 เงินปนผลรับ

 เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ในวันที่กลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล

 ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น

 ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น บันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง

(ด) ตนทุนทางการเงิน

 ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบี้ยจายของเงินกูยืม

 ตนทุนการกูยืมที่ไมไดเกี่ยวกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข รับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยใชวธิีอัตรา

 ดอกเบี้ยที่แทจริง
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(ต) สัญญาเชาดําเนินงาน

 รายจายภายใตสัญญาเชา ดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรง ตลอดอายุสัญญาเชา 

 คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจาย ตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับการยืนยัน

 การปรับคาเชา 

(ถ) ภาษีเงินได

 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

 และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไร

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนัไดแก ภาษีทีค่าดวาจะจายชาํระหรอืไดรบัชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรอืขาดทนุประจาํปทีต่องเสยีภาษี 

 โดยใชอตัราภาษทีีป่ระกาศใชหรอืทีค่าดวามผีลบงัคบัใช ณ วนัทีร่ายงาน ตลอดจนการปรบัปรงุทางภาษทีีเ่ก่ียวกบัรายการในปกอนๆ

  ภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ีบนัทกึโดยคาํนวณจากผลแตกตางชัว่คราว ทีเ่กดิขึน้ระหวางมลูคาตามบญัชีของสนิทรพัยและหนีส้นิ และ

 จํานวนท่ีใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวตอไปนี้ การรับรู

 สินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเปนรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการน้ัน ไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือ

 ทางภาษ ีและผลแตกตางทีเ่ก่ียวของกบัเงนิลงทนุในบรษิทัยอยและกจิการรวมคา หากเปนไปไดวา จะไมมกีารกลบัรายการในอนาคต

 อันใกล 

 การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษี ที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุมบริษัทคาดวาจะ

 ไดรับผลประโยชนจากสินทรพัย หรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน   

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี วัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราว เมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษี

 ที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน 

 ในการกาํหนดมูลคาของภาษีเงนิไดของงวดปจจบุนั และภาษเีงนิไดรอการตัดบญัชี  กลุมบรษิทัตองคาํนงึถงึผลกระทบของสถานการณ

 ทางภาษีที่ไมแนนอน และอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียที่ตองชําระ กลุมบริษัทเชื่อวาไดตั้งภาษีเงินได

 คางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึงการตีความทาง

 กฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวของ

 กับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆอาจจะทําใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอ

 ของภาษีเงนิไดคางจายท่ีมอียู การเปล่ียนแปลงในภาษีเงนิไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงนิไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนํา

 สนิทรัพยภาษีเงนิไดของงวดปจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษเีงนิไดของงวดปจจบุนั และภาษเีงนิไดนี ้ประเมนิโดยหนวยงานจดัเกบ็

 ภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันนั้น กิจการมีความตั้งใจจะจาย

 ชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต จะมีจํานวน

 เพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงาน

 และจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง
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(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

 ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอประธานเจาหนาทีบ่รหิารของกลุมบรษิทั (ผูมอีาํนาจตัดสนิใจสูงสดุ ดานการดําเนินงาน) 

 จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรง รวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล 

6 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

 เพือ่วตัถปุระสงคในการจัดทาํงบการเงิน บคุคลหรอืกิจการเปนบคุคล หรอืกิจการทีเ่ก่ียวของกนักบักลุมบรษิทั หากกลุมบรษิทัมอีาํนาจ

 ควบคมุหรอืควบคมุรวมกนัทัง้ทางตรงและทางออมหรอืมอีทิธพิลอยางมสีาระสาํคญัตอบุคคล หรอืกิจการในการตดัสนิใจทางการเงนิ

 และการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน หรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกัน

 กับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ

 ความสมัพนัธทีม่กีบับรษิทัยอย ไดเปดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 12 สาํหรบัความสมัพนัธกบัผูบรหิารสําคญั และบคุคล

 หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันอื่น มีดังนี้

              ชื่อกิจการ   ประเทศที่จัดต้ัง/ สัญชาติ           ลักษณะความสัมพันธ

 ผูบริหารสําคัญ ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

   สั่งการและควบคุมกิจกรรมตางๆ ของกิจการไมวา

   ทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุม

   บริษัท (ไมวาจะทําหนาที่ในระดับบริหารหรือไม)

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ไทย บริษัทใหญและมีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด  ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท กฤตยบุญ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากดั ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ปอมบูรพา จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ปอมคลัง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ปอมโชค จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ปอมกิจ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ปอมเจริญ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ปอมพลัง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ปอมนคร จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ปอมทิพย (2012) จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตต้ิง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกนั

 บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท แสงโสม จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
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งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

                   ชื่อกิจการ                              ประเทศที่จัดต้ัง/ สัญชาติ              ลักษณะความสัมพันธ

 บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรรี่ (1991) จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท สุราทิพย จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท สุรเศรษฐ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ทศภาค จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ซีฟูด เบียรการเดน จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท เอน็.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ไทย มีกรรมการรวมกัน

    ดิเวลลอปเมนท จํากัด  

 บริษัท เอฟ แอนด บี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท เทพอรุโณทัย จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท หลักชัยคาสุรา จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเคร่ืองดื่ม จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท เฟองฟูอนันต จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท อาหารเสริม จํากดั ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท สุราบางย่ีขัน จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท นอรธปารค กอลฟแอนดสปอรตคลับ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คช่ัน จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ริเวอรไซด มาสเตอรแพลน จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกนั

 บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลชลบุรี จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท นํายุค จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

                            ชื่อกิจการ                           ประเทศที่จัดต้ัง/ สัญชาติ         ลักษณะความสัมพันธ

 บริษัท นําธุรกิจ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท นํากิจการ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท นําทิพย จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน 

 บริษัท วัฒนพัฒนเทรดด้ิง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาทซอรสซิ่ง จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท ทีซีซี ลักซชูรีโฮเทลส แอนด รีสอรท จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษัท พลาซาแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน

 บริษทั เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด ไทย บริษัทรวมของบริษัทยอยทางออม 

      ของบริษัทใหญ

 บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ไทย ถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทใหญ

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองเบสทฟอรจูน ไทย กรรมการและผูถือหุนรายใหญของ    

      บริษัทใหญถือหนวยลงทุนสวนใหญ 

      ทางออม

 บริษัท แอทมีเดียฟรอนท จาํกัด ไทย กรรมการและผูถือหุนรายใหญของ   

      บริษัทใหญถือหุนใหญทางออม

 International Beverage Holdings Limited ฮองกง บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญ

 InterBev Malaysia Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญ

 InterBev (Singapore) Limited สิงคโปร บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญ

 F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทรวมของบริษัทยอยของบริษัทใหญ

 F&N Dairies (Thailand) Limited ไทย บริษัทรวมของบริษัทยอยของบริษัทใหญ

 F&N Interflavine Pte Ltd สิงคโปร บริษัทรวมของบริษัทยอยของบริษัทใหญ

 นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปน้ี

 รายการ    นโยบายการกําหนดราคา  

 ซื้อขายสินคา   ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม / ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา

 ซื้อขายสินทรัพยถาวร   มูลคาสุทธิทางบัญชี / ราคาท่ีตกลงรวมกัน

 คาเชารับและคาเชาจาย   ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา

 รายไดคาที่ปรึกษา   ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา

 คาบริหารงาน   ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา

 ดอกเบี้ยรับและดอกเบ้ียจาย   อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

 รายไดและคาใชจายอื่น   ราคาท่ีตกลงรวมกัน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

บริษัทใหญ     

ขายสินคา 666 1,279 639 1,279

ซื้อสินทรัพยถาวร 37 - 37 -

คาบริหารงาน 9,360 9,360 9,360 9,360

บริษัทยอย     

ขายสินคา - - 3,511 7,272

ขายสินทรัพยถาวร - - 234 7,446

ดอกเบี้ยรับ - - 42,436 2,758

รายไดคาที่ปรึกษา - - - 720

รายไดอื่น - - 1,836 3,548

ซื้อสินคา - - 151,688 204,633

ซื้อสินทรัพยถาวร - - 14,947 12,896

รายจายคาเชา - - 5,042 4,810

ดอกเบี้ยจาย - - 3,716 4,526

คาใชจายอื่น - - 52,449 22,120

ผูบริหารสําคัญ     

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 48,330 56,397 48,330 56,397

    ผลประโยชนหลังออกจากงาน 399 587 399 587

    รวมคาตอบแทนผูบริหารสาํคัญ 48,729 56,984 48,729 56,984

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวของกัน     

ขายสินคา 6,047,812 6,137,112 586,968 1,391,854

รายไดคาเชา 10,841 - - -

รายไดอื่น 12,968 11,502 9,809 10,744

ซื้อสินคา 461,208 1,549,346 314,489 1,095,834

ซื้อสินทรัพยถาวร 173,087 46,949 33 428

รายจายคาเชา 69,838 29,596 30,014 8,751

คาใชจายสงเสริมการขาย 58,832 35,440 19,596 8,860

คาใชจายอื่น 79,157 40,187 25,386 19,119

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(พันบาท)

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปไดดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทยอย     

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด - - 18,657 6,205

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด - - 1,334 1,606

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวของกัน     

บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน)* - 902,307 - -

อื่นๆ  406 2,013 150 1,828

รวม  406 904,320 20,141 9,639

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

ลูกหนี้การคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทใหญ     

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) - 78 - 78

บริษัทยอย     

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด - - 26 5

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด - - 146 131

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวของกัน     

บริษัท กฤตยบุญ จํากัด 249,678 351,161 16,825 105,119

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 45,682 88,131 1,315 8,999

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 17,420 50,233 17,420 50,233

บริษัท เสริมสุข  เบเวอรเรจ จํากัด  - 12,038 - 12,038

อื่นๆ  8,025 5,994 250 -

รวม  320,805 507,635 35,982 176,603

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

 คาตอบแทนกรรมการ

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการ

 บริษัท และเงินบําเหน็จประจําป 2556 เปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท และ 32 ลานบาท ตามลําดับ

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการ

 บริษัท และเงินบําเหน็จประจําป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท และ 40 ลานบาท ตามลําดับ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย     

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด 4.00 2.75 - - 1,805,000 118,000

รวม    - - 1,805,000 118,000

25562556 25552555 2556 2555

งบการเงินรวมอัตราดอกเบี้ย งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)(รอยละตอป)

(พันบาท)

เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย     

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด - - 419,999    167,999

รวม  - - 419,999    167,999

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทไดรับชําระเงินชดเชยจากการประกันภัยครบแลวทั้งจํานวน 1,271 ลานบาท  (ตามที่ไดเปดเผยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3)

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม - - 118,000 74,000

เพิ่มขึ้น - - 4,673,500 2,254,761

ลดลง - - (2,986,500) (2,210,761)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 1,805,000 118,000

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

(พันบาท)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวของกัน     

บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด 3,106 2,381 2,648 1,923

บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จํากัด 2,500 2,500 - -

บริษัท ทิพยพัฒน อารเขต จํากัด 1,591 1,591 1,145 1,145

อื่นๆ  1,220 1,180 601 561

รวม  8,417 7,652 4,394 3,629

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

เจาหนี้การคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย     

บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด - - 11,351 34,550

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด - - 54 54

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวของกัน     

บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 49,372 - - -

บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรรี่ (1991) จํากัด 14,349 43,201 14,349 37,098

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด 13,991 12,874 13,991 12,874

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 7,321 - - -

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 5,492 6,035 5,270 5,744

อื่นๆ  3,133 2,503 2,207 762

รวม  93,658 64,613 47,222 91,082

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

(พันบาท)

เจาหนี้อื่นกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บริษัทใหญ     

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 1,047 835 1,047 835

บริษัทยอย    

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด - - 17,110 16,324

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด - - 952 335

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวของกัน     

บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด 75,311 210,751 34,683 95,331

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 10,979 18,801 9 5,886

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 10,918 32,082 10,073 32,082

บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด 10,211 9,532 114 2,545

บริษัท ปอมบูรพา จํากัด 5,728 6,369 15 2,538

บริษัท ปอมกิจ จํากัด 4,527 7,541 52 4,287

บริษัท แอทมีเดียฟรอนท จํากัด 3,745 - - -

F&N Beverages Marketing Sdn Bhd 3,118 - - -

บริษัท ปอมโชค จํากัด 3,072 5,197 19 3,014

บริษัท ปอมนครจํากัด 2,602 3,857 22 1,952

บริษัท ปอมพลัง จํากัด 2,277 9,639 47 4,911

บริษัท ปอมเจริญ จาํกัด 2,257 6,657 15 2,981

บริษัท เลิศรัฐการ จํากัด 930 2,884 920 2,404

อื่นๆ  10,193 12,288 4,063 6,298

รวม  146,915 326,433 69,141 181,723

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอย     

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด 2.50 2.75 - - 141,000 159,000

รวม    - - 141,000 159,000

25562556 25552555 2556 2555

งบการเงินรวมอัตราดอกเบี้ย งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)(รอยละตอป)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม - - 159,000 145,000

เพิ่มขึ้น - - 61,000 55,000

ลดลง - - (79,000) (41,000)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 141,000 159,000

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน     

สัญญาที่ยังไมไดรับรู     

คําสั่งซ้ือท่ีผูขายสินคาหรือวัสดุตกลงแลว 31,000 - - -

รวม  31,000 - - -

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ียกเลิกไมได     

ภายในหนึ่งป 20,726 8,574 16,603 4,096

หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 22,526 11,725 24,677 13,265

หลังจากหาป - - 7,794 10,674

รวม  43,252 20,299 49,074 28,035

สัญญาที่สําคัญภายใตภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได

สัญญาเชาทรัพยสิน

เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2555 บรษิทัและบรษิทัยอยของบรษิทั ไดทาํสญัญาเชาพืน้ทีก่บับรษิทัทีเ่ก่ียวของกันแหงหนึง่ สญัญามีกาํหนดระยะเวลา 

3 ป มผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม 2555 สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558 โดยมอีตัราคาเชารวมเดือนละ 1,198,458 บาท และหากฝายหน่ึง

ฝายใดประสงคจะตออายุสัญญาใหแจงเปนลายลักษณอักษรแกอีกฝายหน่ึง กอนระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสุดลงไมนอยกวา 7 เดือน

กอนครบกาํหนดสญัญา ใหถอืวาสญัญาฉบบันีม้ผีลใชบงัคบัตอไปอกีคราวละ 3 ป นบัแตวนัทีค่รบกาํหนดสญัญาหรอืระยะเวลาทีต่อออกไป

แตละคราว ตอมาเมื่อวันวันที่ 1 ธันวาคม 2556 บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่ดังกลาวเพิ่มเติม มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 

สิ้นสุดวันเดียวกันกับสัญญาเชาพื้นที่ ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยมีอัตราคาเชาเพิ่มอีกเดือนละ 361,460 บาท
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รายงานประจําป 2556

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางกับบริษัท         

ทีเ่กีย่วของกนัแหงหนึง่ในจงัหวดัสระบรุ ีสญัญามกีาํหนดระยะเวลา 2 ป มผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่1 มถินุายน 2555 สิน้สุดวนัที ่31 พฤษภาคม 

2557 โดยมีอัตราคาเชารวมเดือนละ 180,000 บาท และหากฝายหน่ึงฝายใดประสงคจะตออายุสัญญาใหแจงเปนลายลักษณอักษรแก

อีกฝายหนึ่ง กอนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 60 วันกอนครบกําหนดสัญญา ใหถือวาสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตอไป

อีกคราวละ 2 ป นับแตวันที่ครบกําหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ตอออกไปแตละคราว

ในป 2555 บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่ในอาคารโครงการสองแหงกับบริษัทที่เก่ียวของกัน แตละสัญญามีกําหนดระยะเวลา 3 ป สัญญา

สิ้นสุดในเดือนเมษายน และ พฤษภาคม 2558 โดยมีอัตราคาเชาเปนรายเดือนตามอัตรารอยละของยอดรายได ตามเงื่อนไขที่กําหนด

ในสัญญา และสามารถตออายุสัญญาเชาตอไปไดอีกคราวละ 3 ป จํานวน 2 ครั้ง โดยตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝายหนึ่ง

ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน กอนสัญญาครบกําหนด

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่ในอาคารแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมกับบริษัทที่เก่ียวของกัน สัญญามีกําหนด

ระยะเวลา 3 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2552 สิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2555 โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 45,060 บาท ตอมา

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ไดมีการตออายุสัญญาเชาอีก 3 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 15 มกราคม 2558 

โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 49,565 บาท

บรษิทัและบริษทั โออิช ิเทรดด้ิง จาํกดั ซึง่เปนบริษทัยอยของบริษทั ไดทาํสัญญาเชารถยนตกบับริษทัท่ีเกีย่วของกัน แตละสัญญามีกาํหนด

ระยะเวลา 5 ป สัญญาสิ้นสุดระหวางเดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือนเมษายน 2561 โดยมีอัตราคาเชารวมเดือนละ 250,050 บาท

เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2552 บรษิทั โออชิ ิราเมน จาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอยของบรษิทั ไดทาํสญัญาเชาพืน้ทีใ่นอาคารแหงหนึง่ในจงัหวดันนทบรุี

กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สัญญามีกําหนดระยะเวลา 3 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ตอมา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ไดมีการตออายุสัญญาเชาอีก 3 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 55,732 บาท ถึง 64,105 บาท

บันทึกขอตกลงเชาชวงพื้นที่อาคาร

บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เพ่ือเชาชวงพื้นที่อาคารหางสรรพสินคา 2 แหง 

ซึ่งบริษัทยอยดังกลาว เปนเจาของสิทธิการเชาพื้นที่อาคารดังกลาว โดยมีอัตราคาเชาเปนจํานวนเงินรวมเดือนละ 240,000 บาท

(พันบาท)

ภาระผูกพันอื่นๆ     

สัญญาบริการ 43,967 81,788 25,773 33,237

สัญญาวาจางโฆษณา 5,304 - - -

คําสั่งซ้ือท่ีผูขายสินคาหรือวัสดุตกลงแลว 3,775 35,542 - 34,158

อื่นๆ  2,639 - - -

รวม  55,685 117,330 25,773 67,395

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สัญญาอื่นๆ

สัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายสินคา

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาแตงตั้งใหบริษัทที่เก่ียวของกันแหงหนึ่ง
เปนผูจดัจาํหนายสนิคาในประเทศมาเลเซยีและบรไูน ในราคาและเงือ่นไขเปนไปตามทีร่ะบใุนสัญญา โดยสัญญามอีาย ุ7 เดอืน มผีลบงัคบั
ใชตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2556 และส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตอมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ไดมีการตออายุสัญญาออกไปอีก 
6 เดือน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยเงื่อนไขตางๆ เปนไปตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเดิม

สัญญาผลิตและจัดจําหนายสินคา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 บริษัทไดทําสัญญาแตงตั้งใหบริษัทท่ีเก่ียวของกันเปนผูผลิต และจัดจําหนายชาเขียวพรอมด่ืมแบบขวดแกว
คืนขวด ในราคาและเง่ือนไขเปนไปตามท่ีระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 5 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555 และสิ้นสุดวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2560 และหากฝายหนึ่งฝายใดประสงคจะไมตออายุสัญญาใหแจงเปนหนังสือแกอกีฝายหนึ่ง กอนครบกําหนดระยะเวลา
ของสัญญาไมนอยกวา 90 วัน ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ มีผลผูกพันตามขอสัญญาเดิมตอไปอีกคราวละ 5 ป

สัญญาใหบริการดานการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 บริษัทไดทําสัญญาใหบริการดานการบริหารงานกับบริษัทที่เก่ียวของกันแหงหนึ่ง ซึ่งจะใหบริการ
ดานการบรหิารและจดัการธรุกจิแกบรษิทั โดยมอีตัราคาตอบแทนเปนรายเดอืนตามทีร่ะบใุนสญัญา สญัญามกีาํหนดระยะเวลา 1 ป เริม่ตัง้แต

วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหากฝายหนึ่งฝายใดไมมีการแจงยกเลิกสัญญาใหทราบลวงหนาเปนลายลักษณ
อกัษรไมนอยกวา 3 เดอืนกอนครบกาํหนดสัญญา ใหถอืวาสัญญาฉบับนีม้ผีลใชบงัคบัตอไปอกีคราวละ 1 ป นบัแตวนัทีค่รบกาํหนดสัญญา
หรือระยะเวลาที่ตอออกไปแตละคราว

สัญญาซ้ือขายสินคา

เมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2555 บรษิทัไดทาํสญัญาซ้ือขายสนิคากับบรษิทัทีเ่กีย่วของกันแหงหนึง่ ตามปรมิาณการสัง่ซือ้ขัน้ตํา่ตอเดอืนทีก่าํหนด
และในราคาตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 1 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 20 มีนาคม 2556 ตอมา
ไดมีการตออายุสัญญาอีก 2 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 20 มีนาคม 2558 และหากฝายหน่ึงฝายใดประสงค      
จะตออายุสัญญาใหแจงเปนลายลักษณอักษรแกอีกฝายหนึ่ง กอนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 60 วัน และบริษัทยังมี
ภาระผูกพันในการซื้อคืนสินคาและวัตถุดิบคงเหลือจากผูขายสินคาตามราคาที่จัดหา ภายใน 30 วันนับจากวันที่สัญญานี้สิ้นสุดลง

สัญญาจัดจําหนายสินคา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 บริษัทไดทําสัญญาแตงตั้งใหบริษัทที่เก่ียวของกันแหงหนึ่ง เปนผูจัดจําหนายสินคาใหกับบริษัท ในราคาเปนไป
ตามที่ระบุในสัญญา และบริษัทยังตกลงชําระคาจัดจําหนายสินคาในอัตราตามที่กําหนดในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 3 ป มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 14 เมษายน 2558 โดยสัญญาจะสามารถตออายุออกไปไดโดยอัตโนมัติครั้งละ 3 ป เวนแต  
จะมีการสงหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรใหอกีฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือน วาประสงคจะบอกเลิกสัญญา

สัญญาซื้อขายเครื่องดื่ม

เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2554 บรษิทัไดทาํสญัญาซ้ือขายเครือ่งดืม่ชาเขยีวโซดากระปอง กบับรษิทัทีเ่กีย่วของกันแหงหน่ึง ตามปรมิาณทีบ่รษิทั
กาํหนดในราคาเปนไปตามทีร่ะบใุนสญัญา โดยสัญญามอีายุ 5 ป มผีลบังคบัใชตัง้แตวนัที ่19 พฤษภาคม 2554 สิน้สดุวนัที ่19 พฤษภาคม 
2559 และหากฝายหนึง่ฝายใดไมมกีารแจงยกเลกิสญัญาใหทราบลวงหนาเปนลายลกัษณอกัษรไมนอยกวา 3 เดอืน กอนวนัส้ินสุดของสญัญา 
ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ มีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ 1 ป นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาการซ้ือขาย หรือวันที่ครบกําหนดระยะเวลา    

ที่ตอออกไปแตละคราว
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สัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายสินคา

เมือ่วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 บรษิทัและบรษิทั โออชิ ิเทรดดิง้ จาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอยของบรษิทั ไดทาํสญัญาแตงตัง้ใหบรษิทัทีเ่ก่ียวของกัน
หลายแหงเปนผูจดัจําหนายผลติภณัฑพรอมด่ืม ใหกบับรษิทัและบริษทัยอยดังกลาว โดยสัญญามีผลบังคบัใชเปนระยะเวลา 3 ป ตัง้แตวนัท่ี
1 มกราคม 2554 และส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยตอมาในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ไดมีการตออายุสัญญาออกไปอีก 3 ป มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และหากฝายหนึ่งฝายใดประสงคจะตออายุสัญญาออกไป ใหแจงแก
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา เปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 6 เดือน กอนวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

เมือ่วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2551 บรษิทั โออิช ิเทรดด้ิง จาํกดั ซึง่เปนบริษทัยอยของบริษทั ไดทาํสญัญาแตงตัง้ใหบรษิทัท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึง
เปนผูจดัจําหนายสนิคาประเภทชาเขยีวใหกบับรษิทัยอยดงักลาว โดยสญัญามอีาย ุ3 ป มผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่4 พฤศจกิายน 2551 สิน้สดุ
วนัที ่3 พฤศจกิายน 2554 ตอมาไดมกีารตออายสุญัญาอกี 3 ป มผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่4 พฤศจกิายน 2554 สิน้สดุวนัที ่3 พฤศจกิายน 2557 
และหากฝายหนึ่งฝายใดมิไดแจงการไมตออายุสัญญาใหแกอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน กอนครบ
กําหนดระยะเวลาของสัญญาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ตอออกไปแตละคราว ใหถือวาสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใชตอไปอีกคราวละ 1 ป 

นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาของสัญญา หรือวันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ตอออกไปแตละคราว

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทั้งหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เปนสกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใชในการ

ดําเนินงานของบริษัทยอย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เปนสกุลเงินบาท

เงินลงทุนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เปนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

7.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(พันบาท)

เงินสดในมือ 19,444 17,511 18,557 16,408

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 1,485 3,985 1,119 519

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 101,322 72,154 82,530 32,733

รวม  122,251 93,650 102,206 49,660

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

8. เงินลงทุนอื่น

เงินลงทุนชั่วคราว       

ครบกําหนดไถถอนภายในหนึ่งป 5.90 4.25 6,500 2,000 - -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น       

ครบกําหนดไถถอนป 2557 - 5.90 - 6,500 - -

ครบกําหนดไถถอนป 2559 4.125 4.125 3,660 3,660 - -

รวม    3,660 10,160 - -

25562556 25552555 2556 2555

งบการเงินรวมอัตราดอกเบี้ย งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)(รอยละตอป)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

บรษิทั โออชิ ิเทรดดิง้ จาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอยของบรษิทั ไดนาํพนัธบตัรรฐับาลดงักลาวไปคํา้ประกันการใชไฟฟาและกาซธรรมชาต ิจาํนวน 

6.50 ลานบาท และ 3.66 ลานบาท ตามลําดับ

เงินลงทุนอื่นทั้งหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เปนสกุลเงินบาท

9.  ลูกหนี้การคา
(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 320,805 507,635 35,982 176,603

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  222,019 201,681 35,710 27,853

รวม   542,824 709,316 71,692 204,456

2556หมายเหตุ 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังนี้

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต 30 วัน ถึง 60 วัน

(พันบาท)

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

 ยังไมครบกําหนดชําระ 320,467 507,312 35,982 176,603

เกินกําหนดชําระ :     

 นอยกวา 3 เดือน 323 323 - -

 6 - 12  เดือน 13 - - -

 มากกวา 12 เดือน 2 - - -

รวม  320,805 507,635 35,982 176,603

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ     

ยังไมครบกําหนดชําระ 139,510 129,880 35,710 26,947

เกินกําหนดชําระ :     

 นอยกวา 3 เดือน 81,086 70,259 - 334

 3 - 6 เดือน  1,175 732 - 572

 6 - 12 เดือน 248 810 - -

รวม  222,019 201,681 35,710 27,853

รวมทั้งส้ิน 542,824 709,316 71,692 204,456

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

ยอดลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้
(พันบาท)

สกุลเงินบาท  535,836 703,686 71,692 204,456

สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย 4,435 - - -

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,931 4,669 - -

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร 622 961 - -

รวม  542,824 709,316 71,692 204,456

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10.  ลูกหนี้อื่น 
(พันบาท)

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6 406 904,320 20,141 9,639

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ      

ลูกหนี้เงินสนับสนุนและสวนลดรับ  54,738 27,763 4,593 2,577

คาใชจายลวงหนา  29,504 45,054 9,724 5,473

อากรขาเขารอขอคืน  29,109 29,796 - -

อื่นๆ   3,451 3,325 1,880 1,170

รวม   117,208 1,010,258 36,338 18,859

2556หมายเหตุ 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

12.  เงินลงทุนในบริษัทยอย
(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 578,203 578,000

ซื้อเงินลงทุน 194 203

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 578,397 578,203

2556 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

11.  สินคาคงเหลือ
(พันบาท)

สินคาสําเร็จรูป 116,696 67,281 11,996 9,866

วัตถุดิบ 221,785 223,693 48,326 31,576

วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการผลิต 34,517 32,976 5,967 3,983

    372,998 323,950 66,289 45,425

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (2,076) (14,345) - (4,247)

รวม   370,922 309,605 66,289 41,178

ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจาย 

   และไดรวมในบัญชีตนทุนขาย     

 - ตนทุนขาย 8,172,554 7,981,667 3,635,617 4,064,782

 - การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิที่คาดวา     

   จะไดรับ 36,543 48,926 25,078 7,954

สุทธิ  8,209,097 8,030,593 3,660,695 4,072,736

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงนิลงทนุในบรษิทัยอย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 และเงนิปนผลรบัจากเงินลงทนุสาํหรบัแตละป มดีงันี้

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด  ผลิตและจัดจําหนาย 99.99 99.99 420,000 420,000 420,000 420,000 293,999 335,999

     อาหารและเครื่องดื่ม         

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด  รานอาหารบะหมี่ญี่ปุน 99.99 99.99 158,000 158,000 158,000 158,000 24,490 16,432

Oishi International Holdings Limited  จัดจําหนายเครื่องดื่ม 100.00 100.00 397 203 397 203 - -

     ในตางประเทศ        

รวม      578,397 578,203 318,489 352,431

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 Oishi International Holdings Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ประเทศฮองกง โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 50,000 

เหรียญฮองกง ตอมาเมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 2556 บริษัทยอยดังกลาวไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50,000 เหรียญฮองกง (50,000 หุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญฮองกง) เปน 500,000 เหรียญฮองกง (500,000 

หุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญฮองกง) และไดเรียกชําระเพิ่มเติมอีก 50,000 เหรียญฮองกง รวมมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 100,000 เหรียญฮองกง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอย 

ดังกลาวยังมิไดเริ่มดําเนินพาณิชยกิจ

บริษัทยอยทั้งหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเวน Oishi International Holdings Limited ซึ่งดําเนินธุรกิจในประเทศฮองกง

เงินปนผลรับราคาทุนทุนชําระแลวสัดสวนความเปนเจาของ

(พันบาท)

(รอยละ)

2556255625562556 2555255525552555ลักษณะธุรกิจบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม       

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 357,000 9,888 1,094,443 374,894 679,010 2,392,823 231,264 103,989 3,408 122,591 5,369,310

เพิ่มขึ้น - - 388 158,849 93,130 147,007 65,967 20,047 - 1,456,207 1,941,595

โอน  - - - 45,159 69,538 735,581 30,231 2,455 - (882,964) -

จําหนาย - - - (58,839) (30,394) (398,005) (34,691) (20,652) - - (542,581)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555            

 และ 1 มกราคม 2556 357,000 9,888 1,094,831 520,063 811,284 2,877,406 292,771 105,839 3,408 695,834 6,768,324

เพิ่มขึ้น 146,281 - 1,335 109,338 106,909 172,222 54,890 21,264 - 1,477,213 2,089,452

โอน  - 5,273 220,179 92,960 271,630 919,824 23,521 4,055 - (1,537,442) -

จําหนาย - - - (38,382) (15,808) (47,819) (25,144) (12,061) - - (139,214)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 503,281 15,161 1,316,345 683,979 1,174,015 3,921,633 346,038 119,097 3,408 635,605 8,718,562

อุปกรณ
สํานักงานและ
เครื่องตกแตง

เครื่องมือ
และเครื่องจักร
ใชในการผลิต

อาคารและ
สวนปรับปรุง

อาคาร

สวน
ปรับปรุง
ที่ดิน

ที่ดิน ระบบ
ภายใน

สวนตกแตง

(พันบาท)

เครื่องใชใน
รานอาหาร

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง
และติดตั้ง

รวม

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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คาเสื่อมราคาและขาดทุน

   จากการดอยคา            

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - 4,235 252,459 190,692 198,176 1,390,598 126,484 73,645 2,950 - 2,239,239

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 689 46,954 72,858 102,502 221,352 39,403 11,758 226  495,742

ขาดทุนจากการดอยคา - - - - - 10,112 3,421 - - - 13,533

กลับรายการขาดทุน            

 จากการดอยคา - - (65,000) - - (511,548) - - - - (576,548)

จําหนาย - - - (46,259) (18,669) (31,050) (29,904) (19,463) - - (145,345)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555            

  และ 1 มกราคม 2556 - 4,924 234,413 217,291 282,009 1,079,464 139,404 65,940 3,176 - 2,026,621

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 1,704 57,290 101,388 135,768 329,961 50,668 14,165 159 - 691,103

กลับรายการขาดทุน            

 จากการดอยคา - - - - - (22,364) (3,421) - - - (25,785)

จําหนาย - - - (35,925) (11,374) (41,258) (18,691) (10,951) - - (118,199)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 6,628 291,703 282,754 406,403 1,345,803 167,960 69,154 3,335 - 2,573,740

             

มูลคาสุทธิทางบัญชี            

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 357,000 5,653 841,984 184,202 480,834 1,002,225 104,780 30,344 458 122,591 3,130,071

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555            

  และ 1 มกราคม 2556 357,000 4,964 860,418 302,772 529,275 1,797,942 153,367 39,899 232 695,834 4,741,703

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 503,281 8,533 1,024,642 401,225 767,612 2,575,830 178,078 49,943 73 635,605 6,144,822

อุปกรณ
สํานักงานและ
เครื่องตกแตง

เครื่องมือ
และเครื่องจักร
ใชในการผลิต

อาคารและ
สวนปรับปรุง

อาคาร

สวน
ปรับปรุง
ที่ดิน

ที่ดิน ระบบ
ภายใน

สวนตกแตง

(พันบาท)

เครื่องใชใน
รานอาหาร

ยานพาหนะ รวม

งบการเงินรวม

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง
และติดตั้ง

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 สนิทรพัยระหวางกอสรางและติดตัง้ของกลุมบรษิทั เปนงานกอสรางภายใตโครงการครัวกลางแหงใหม 
และโครงการสรางคลงัเกบ็สนิคาแหงใหม (ตามท่ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 38) มจีาํนวนรวมท้ังสิน้ประมาณ 
607.77 ลานบาท (2555 : เปนงานกอสรางภายใตโครงการเคร่ืองจักรบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling โครงการครัว
กลางใหม และโครงการเคร่ืองจักรบรรจุแบบกลอง UHT มีจํานวนรวมท้ังสิ้นประมาณ 657.96 ลานบาท) 

ตนทนุการกูยมืทีเ่ก่ียวของกับการไดมาซ่ึงโครงการดังกลาวขางตน ไดบนัทกึเปนสวนหน่ึงของตนทนุสนิทรพัยจาํนวน 2.38 ลานบาท 
(2555 : ไมมี) มีอัตราดอกเบ้ียที่รับรูรอยละ 3.00 ตอป (2555 : ไมมี)

เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2554 กลุมบริษทัไดทาํการประเมินราคาสินทรพัยใหม โดยผูประเมนิราคาอิสระ ซึง่ท่ีดนิใชเกณฑราคาตลาด 
ทัง้นีบ้รษิทัไดปรบัปรงุมลูคาทีด่นิเพิม่ขึน้จาํนวน 46.07 ลานบาท และปรับปรงุสวนเกินทนุจากการตีราคาท่ีดนิ ซึง่แสดงในสวนของ
ผูถือหุนใหเพ่ิมขึ้นดวยจํานวนเดียวกัน สุทธิจากหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของจํานวน 9.22 ลานบาท (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 33)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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ราคาทุน         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 343,012 305,215 333,695 163,209 92,963 860 4,534 1,243,488

เพิ่มขึ้น 153,928 91,155 99,970 45,712 18,455 - 191,119 600,339

โอน 45,160 69,538 33,649 29,256 2,455 - (180,058) -

จําหนาย (55,730) (26,463) (17,563) (30,998) (18,656) - - (149,410)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 486,370 439,445 449,751 207,179 95,217 860 15,595 1,694,417

เพิ่มขึ้น 108,014 104,983 111,726 39,082 20,191 - 132,212 516,208

โอน 57,899 34,681 23,950 16,055 4,055 - (136,640) -

จําหนาย (30,921) (13,501) (31,398) (21,655) (7,482) - - (104,957)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 621,362 565,608 554,029 240,661 111,981 860 11,167 2,105,668

อุปกรณ
สํานักงานและ
เครื่องตกแตง

เครื่องมือ
และเครื่องจักร
ใชในการผลิต

ระบบ
ภายใน

สวนตกแตง

(พันบาท)

เครื่องใชใน
รานอาหาร

ยานพาหนะ
สินทรัพย

ระหวางกอสราง
และติดตั้ง

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

(พันบาท)

คาเสื่อมราคาและขาดทุนจากการดอยคา         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 163,726 113,851 156,872 83,174 64,536 806 - 582,965

คาเสื่อมราคาสําหรับป 70,805 69,912 68,861 30,454 10,848 54 - 250,934

ขาดทุนจากการดอยคา - - - 3,421 - - - 3,421

จําหนาย (43,202) (14,753) (15,170) (26,418) (17,540) - - (117,083)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 191,329 169,010 210,563 90,631 57,844 860 - 720,237

คาเสื่อมราคาสําหรับป 98,006 90,083 84,179 38,586 13,308 - - 324,162

กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา - - - (3,421) - - - (3,421)

จําหนาย (28,542) (9,081) (26,400) (16,571) (6,810) - - (87,404)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 260,793 250,012 268,342 109,225 64,342 860 - 953,574

มูลคาสุทธิทางบัญชี         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 179,286 191,364 176,823 80,035 28,427 54 4,534 660,523

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 295,041 270,435 239,188 116,548 37,373 - 15,595 974,180

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 360,569 315,596 285,687 131,436 47,639 - 11,167 1,152,094

อุปกรณ
สํานักงานและ
เครื่องตกแตง

เครื่องมือ
และเครื่องจักร
ใชในการผลิต

ระบบ
ภายใน

สวนตกแตง เครื่องใชใน
รานอาหาร

ยานพาหนะ
สินทรัพย

ระหวางกอสราง
และติดตั้ง

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

14.  สินทรัพยไมมีตัวตน

ลิขสิทธิ์
ซอฟทแวร

สิทธิการ
ดําเนินกิจการ รวม

ราคาทุน    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 46,731 10,806 57,537

เพิ่มขึ้น  3,216 - 3,216

จําหนาย (30) - (30)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 49,917 10,806 60,723

เพิ่มขึ้น  8,456 - 8,456

จําหนาย (1,836) - (1,836)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 56,537 10,806 67,343

คาตัดจําหนาย    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 19,018 2,710 21,728

คาตัดจําหนายสําหรับป 4,784 1,086 5,870

จําหนาย (15) - (15)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 23,787 3,796 27,583

คาตัดจําหนายสําหรับป 5,492 1,080 6,572

จําหนาย (607) - (607)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 28,672 4,876 33,548

มูลคาสุทธิทางบัญชี    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 27,713 8,096 35,809

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 26,130 7,010 33,140

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 27,865 5,930 33,795

(พันบาท)

งบการเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

ลิขสิทธิ์
ซอฟทแวร

สิทธิการ
ดําเนินกิจการ รวม

ราคาทุน   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 23,025 10,806 33,831

เพิ่มขึ้น  2,279 - 2,279

จําหนาย (28) - (28)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 25,276 10,806 36,082

เพิ่มขึ้น  5,694 - 5,694

จําหนาย (1,753) - (1,753)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 29,217 10,806 40,023

คาตัดจําหนาย    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 8,460 2,710 11,170

คาตัดจําหนายสําหรับป 2,415 1,086 3,501

จําหนาย (15) - (15)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 10,860 3,796 14,656

คาตัดจําหนายสําหรับป 2,868 1,080 3,948

จําหนาย (568) - (568)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 13,160 4,876 18,036

มูลคาสุทธิทางบัญชี    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 14,565 8,096 22,661

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 14,416 7,010 21,426

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 16,057 5,930 21,987

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิการดําเนินกิจการ

สิทธิการดําเนินกิจการ เปนคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิเริ่มแรก และคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิในการดําเนิน
กิจการรานอาหารญี่ปุน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 38
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

สิทธิการเชา

บริษัท

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมสีทิธกิารเชาพืน้ทีข่ายในอาคารหางสรรพสินคา 2 แหง เพือ่ดําเนนิการเปนรานอาหาร 

มีระยะเวลาในการตัดจําหนายตามอายุของสัญญาเชา ประมาณ 21 ป ถึง 24 ป

บริษัทยอย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทั โออิช ิราเมน จาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอย มสีทิธกิารเชาพืน้ทีข่ายในอาคารหางสรรพสินคา 

5 แหง เพ่ือดําเนินการเปนรานอาหาร มีระยะเวลาในการตัดจําหนายตามอายุของสัญญาเชา ประมาณ 7 ป ถึง 20 ป

 

15.  สิทธิการเชา
(พันบาท)

ราคาทุน     

ณ วันที่ 1 มกราคม 156,473 156,473 56,885 56,885

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 156,473 156,473 56,885 56,885

คาตัดจําหนาย     

ณ วันที่ 1 มกราคม 83,847 74,155 19,075 16,597

คาตัดจําหนายสําหรับป 7,672 9,692 2,458 2,478

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 91,519 83,847 21,533 19,075

มูลคาสุทธิทางบัญชี     

ณ วันที่ 1 มกราคม 72,626 82,318 37,810 40,288

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 64,954 72,626 35,352 37,810

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



187

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

16.  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญขี

 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

(พันบาท)

(พันบาท)

รวม  94,820 62,989 (9,215) (9,215)

การหักกลบรายการของภาษี (9,215) (9,215) 9,215 9,215

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 85,605 53,774 - -

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11,837 16,190 - -

2556

2556

2555

2555

2556

2556

2555

2555

สินทรัพย

สินทรัพย

หนี้สิน

หนี้สิน

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรวมท่ีเกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้

(พันบาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     

สินคาคงเหลือ 1,618 (1,213) - 405

ตราสารอนุพันธ 6,720 (6,720) - -

หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 8,179 1,173 (102) 9,250

ขาดทุนจากการดอยคาของอาคารและอุปกรณ 684 (684) - -

ผลขาดทุนเงินชดเชยจากการประกันภัย 19,742 (19,742) - -

ยอดขาดทุนทางภาษียกไป 26,046 59,119 - 85,165

รวม  62,989 31,933 (102) 94,820

ณ วันที่ 
1 มกราคม

2556

กําไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 33)

กําไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

2556

งบการเงินรวม

บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

(พันบาท)

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (9,215) - - (9,215)

รวม  (9,215) - - (9,215)

สุทธิ 53,774 31,933 (102) 85,605

ณ วันที่ 
1 มกราคม

2556

กําไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 33)

กําไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

2556

งบการเงินรวม

บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน

(พันบาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     

สินคาคงเหลือ 334 1,284 - 1,618

ตราสารอนุพันธ - 6,720 - 6,720

หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 5,340 1,281 1,558 8,179

ขาดทุนจากการดอยคาของอาคารและอุปกรณ 23,000 (22,316) - 684

ผลขาดทุนเงินชดเชยจากการประกันภัย - 19,742 - 19,742

ยอดขาดทุนทางภาษียกไป - 26,046 - 26,046

รวม  28,674 32,757 1,558 62,989

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (9,215) - - (9,215)

รายไดเงินชดเชยจากการประกันภัย (751) 751 - -

รวม  (9,966) 751 - (9,215)

สุทธิ 18,708 33,508 1,558 53,774

ณ วันที่ 
1 มกราคม

2555

กําไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 33)

กําไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม

2555

งบการเงินรวม

บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

(พันบาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     

สินคาคงเหลือ 849 (849) - -

ผลประโยชนพนักงาน 5,654 1,392 (194) 6,852

ขาดทุนจากการดอยคาของอาคารและอุปกรณ 684 (684) - -

ยอดขาดทุนทางภาษียกไป 9,003 (4,018) - 4,985

รวม  16,190 (4,159) (194) 11,837

ณ วันที่ 
1 มกราคม

2556

กําไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 33)

กําไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน

(พันบาท)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     

สินคาคงเหลือ - 849 - 849

ผลประโยชนพนักงาน 3,883 991 780 5,654

ขาดทุนจากการดอยคาของอาคารและอุปกรณ - 684 - 684

ยอดขาดทุนทางภาษียกไป - 9,003 - 9,003

รวม  3,883 11,527 780 16,190

ณ วันที่ 
1 มกราคม

2555

กําไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 33)

กําไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

17.  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
(พันบาท)

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6 8,417 7,652 4,394 3,629

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ      

เงินประกันคาเชา  175,518 150,245 161,985 140,201

เงินจายลวงหนาคาทรัพยสิน  160,335 4,464 - -

เงินประกันคาสาธารณูปโภค  8,281 5,952 7,818 5,868

อื่นๆ   8,518 4,766 4,035 1,575

รวม   361,069 173,079 178,232 151,273

2556หมายเหตุ 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

18.  หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย
(พันบาท)

สวนที่หมุนเวียน      

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน      

 สวนที่ไมมีหลักประกัน      

  -  ตั๋วสัญญาใชเงิน  63,000 1,643,000 - -

      -  หนี้สินจากการทําทรัสตรีซีทส  - 193,000 - -

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  63,000 1,836,000 - -

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอย      

 สวนที่ไมมีหลักประกัน 6 - - 141,000 159,000

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะสั้น  63,000 1,836,000 141,000 159,000

สวนที่ไมหมุนเวียน      

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน      

 สวนที่ไมมีหลักประกัน  1,000,000 - 1,000,000 -

หุนกู - สวนที่ไมมีหลักประกัน  1,000,000 - 1,000,000 -

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  2,000,000 - 2,000,000 -

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะยาว  2,000,000 - 2,000,000 -

2556หมายเหตุ 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ไดดังนี้

(พันบาท)

สวนที่หมุนเวียน      

ครบกําหนดภายในหนึ่งป  63,000 1,836,000 141,000 159,000

ครบกําหนดหลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป  2,000,000 - 2,000,000 -

รวม   2,063,000 1,836,000 2,141,000 159,000

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในเดือนมีนาคม 2556 บรษิทัไดทาํสญัญาเงินกูยมืระยะยาวจํานวน 1,000 ลานบาท กบัสถาบันการเงินแหงหน่ึง มกีาํหนดชําระคืนเปนราย

เดอืนจํานวน 5 งวด งวดละ 200 ลานบาท โดยเริม่ชําระคนืงวดแรกในเดอืนพฤศจิกายน 2558 ดอกเบ้ียกําหนดชาํระเปนรายเดอืน ในอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.85 ตอป บริษัทตองปฎิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดบางประการตามที่ระบุไวในสัญญาเงินกูยืม

ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 600 ลานบาท กับสถาบัน

การเงินแหงหนึ่ง กําหนดชําระคืนเปนรายเดือนจํานวน 6 งวด งวดละ 100 ลานบาท โดยเริ่มชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2555 

ดอกเบ้ียกําหนดชําระเปนรายเดือน ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.92 ตอป สัญญากูยืมนี้ไดกําหนดขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ 

รวมทั้งการดํารงอัตราสวนทางการเงิน

หุนกู

ในการประชุมสามญัประจําปของผูถอืหุนของบริษทัเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2555 ผูถอืหุนมมีตอินมุตัใิหบรษิทัออกและเสนอขายหุนกู ภายใน

วงเงินไมเกิน 3,000 ลานบาท เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท หุนกู มีระยะเวลาไมเกิน 10 ป ในกรณีที่บริษัทได

ไถถอนหรอืชําระคนืหุนกูทีไ่ดรบัอนุมตัใิหออกภายในวงเงนิขางตน บริษทัสามารถออกหุนกูทดแทนเพิม่เตมิอกีไดภายใตเง่ือนไขและวงเงนิ 

(Revolving) รวมถึงมอบอํานาจใหแกประธานคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั หรือบคุคลท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง ขอจํากัด เงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูแตละประเภท / 

แตละชนิดในแตละคร้ัง รวมท้ังใหมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูนั้นๆ ใหสําเร็จ

และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงการจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารตางๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ หนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของและ/หรือบุคคลอื่นใดที่เก่ียวของ เปนตน

ตอมาในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 บริษัทไดออกหุนกูครั้งที่ 1/2556 ชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมมีประกัน ไมดอยสิทธิ และไมมีผูแทนผูถือ

หุนกู จํานวนเงิน 1,000 ลานบาท จํานวน 1,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท  หุนกูมีอายุ 3 ป และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่

รอยละ 4 ตอป โดยมีกําหนดจายชําระดอกเบี้ยทุกๆ งวดหกเดือน ทุกวันที่ 7 กุมภาพันธ และวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งจะครบกําหนดไถถอนใน

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 

บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด และดํารงอัตราสวนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนตลอดอายุของหุนกู
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังไมไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 6,620.76 ลานบาท และ 87.32 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (2555 : 2,533.73 ลานบาท และ 70.11 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา)

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เปนสกุลเงินบาท

19.  เจาหนี้การคา
(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวของกัน 6 93,658 64,613 47,222 91,082

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  1,227,935 868,329 425,713 313,372

รวม   1,321,593 932,942 472,935 404,454

2556หมายเหตุ 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดเจาหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้
(พันบาท)

สกุลเงินบาท  1,321,032 930,287 472,935 404,454

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  561 2,655 -      -

รวม   1,321,593 932,942 472,935 404,454

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

ยอดเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้

(พันบาท)

สกุลเงินบาท  689,648 927,923 349,877 491,694

สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย 3,118 - - -

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร 46 - - -

รวม  692,812 927,923 349,877 491,694

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

20.  เจาหนี้อื่น
(พันบาท)

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6 146,915 326,433 69,141 181,723

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ      

คาใชจายทางการตลาด  216,774 230,631 33,344 48,497

คาใชจายพนักงาน  94,974 107,925 86,000 84,785

คาสาธารณูปโภค  44,926 31,947 21,044 17,461

เงินประกันผลงาน  35,039 43,580 34,639 43,218

รายไดรับลวงหนาจากการขาย      

 บัตรทานอาหาร  25,352 22,773 25,351 22,773

คาเชาสถานที่และอุปกรณ  23,214 14,545 16,878 7,384

คาเช้ือเพลิง  16,787 11,874 3,695 2,974

ดอกเบี้ยจาย  16,025 542 16,000 -

คาขนสง  7,393 11,665 784 1,516

เช็คระหวางทาง  - 50,731 - 50,731

อื่นๆ   65,413 75,277 43,001 30,632

รวม   692,812 927,923 349,877 491,694

2556หมายเหตุ 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

21.  เจาหนี้คาสินทรัพย

ยอดเจาหนี้คาสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้

(พันบาท)

สกุลเงินบาท  219,406 209,060 153,683 134,186

สกุลเงินยูโร  10,152 114,053 -      -

สกุลเงินเยน  53,775    - -      -

รวม   283,333 323,113 153,683 134,186

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

22.  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน      

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ      

ผลประโยชนหลังออกจากงาน      

 โครงการจายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย  51,141 40,892 37,174 28,268

รวม   51,141 40,892 37,174 28,268

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

รับรูในกําไรหรือขาดทุน      

ผลประโยชนหลังออกจากงาน      

 โครงการจายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย  9,829 6,405 7,486 4,955

รวม   9,829 6,405 7,486 4,955

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

(พันบาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก      

 คณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในระหวางป  (511) 7,788 (972) 3,899

ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลัก      

 คณิตศาสตรประกันภัยที่รับรู  16,769 17,280 7,804 8,776

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันที่ไมไดจัดใหมีกองทุน  51,141 40,892 37,174 28,268

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน  51,141 40,892 37,174 28,268

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการจายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย 

กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงาน ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ

ใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังตอไปนี้

(พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน      

 ณ วันที่ 1 มกราคม  40,892 26,699 28,268 19,414

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนรับโอน  1,663 - 2,753 -

ผลประโยชนจายโดยโครงการ  (732) - (361) -

ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย  9,829 6,405 7,486 4,955

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก      

 คณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูใน      

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (511) 7,788 (972) 3,899

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน      

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  51,141 40,892 37,174 28,268

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 30)

(พันบาท)

ตนทุนบริการปจจุบัน  8,357 5,444 6,365 4,211

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน  1,472 961 1,121 744

รวม   9,829 6,405 7,486 4,955

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

คาใชจายดังกลาวขางตน รับรูในรายการตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(พันบาท)

ตนทุนขาย  1,641 1,816 3,198 1,050

คาใชจายในการบริหาร  8,188 4,589 4,288 3,905

รวม   9,829 6,405 7,486 4,955

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(พันบาท)

รวมในกําไรสะสม      

ณ วันที่ 1 มกราคม  17,280 9,492 8,776 4,877

รับรูระหวางป  (511) 7,788 (972) 3,899

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  16,769 17,280 7,804 8,776

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก)

(รอยละ)

อัตราคิดลด 4.25 3.6 4.25 3.6

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 6.0 6.0 6.0 6.0

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

23.  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
(พันบาท)

เงินประกันผลงาน 44,513 15,731 - -

อื่นๆ  304 1,016 - 300

รวม  44,817 16,747 - 300

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

24.  ทุนเรือนหุน
(พันหุน / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน     

ณ วันที่ 1 มกราคม      

 -  หุนสามัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

 -  หุนสามัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

หุนที่ออกและชําระแลว      

ณ วันที่ 1 มกราคม      

 -  หุนสามัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

 -  หุนสามัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

จํานวนหุน

มูลคาหุน
ตอหุน 
(บาท) จํานวนหุนจํานวนเงิน จํานวนเงิน

2556 2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

สวนเกินมูลคาหุน

ตามบทบญัญตัแิหงพระราชบัญญัตบิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณทีีบ่รษิทัเสนอขายหุนสงูกวามลูคาหุนทีจ่ดทะเบยีนไว 

บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้ จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได

25.  สํารอง

สํารองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) 

อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน แสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลตางการแปลงคาทั้งหมด จากงบการเงินของหนวยงาน

ในตางประเทศ

ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใหม

ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใหม แสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลรวมของการเปล่ียนแปลงสุทธิ ของ

การตีราคาท่ีดินท่ีแสดงในงบการเงินดวยการตีราคาใหม จนกระท่ังมีการขายหรือจําหนาย

26.  สวนงานดําเนินงาน

กลุมบริษัทมี 2 สวนงานท่ีรายงาน ดังรายละเอียดขางลาง ซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจที่สําคัญของกลุมบริษัท หนวยงานธุรกิจที่สําคัญนี้

ผลติสนิคาและใหบรกิารท่ีแตกตางกนั และมกีารบริหารจัดการแยกตางหาก เนือ่งจากใชเทคโนโลยีและกลยุทธทางการตลาดท่ีแตกตางกนั

ผูมอีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดานการดาํเนนิงานสอบทาน รายงานการจดัการภายในของแตละหนวยงานธรุกจิ ทีส่าํคญัอยางนอยทกุไตรมาส

การดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานของกลุมบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

•  สวนงานอาหาร รานอาหารญ่ีปุน บะหมี่ราเมน และอาหารวาง

•  สวนงานเคร่ืองดื่ม  ผลิตและจัดจําหนายเครื่องด่ืมชาเขียว เครื่องดื่มกลิ่นผลไม

ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานที่รายงานไดรวมอยูดังขางลางนี้ ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรกอนภาษีเงินไดของสวนงาน 

ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด ดานการดําเนินงานของกลุมบริษัท ผูบริหารเชื่อวา

การใชกําไรกอนภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานนั้น เปนขอมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและ

สอดคลองกับกิจการอื่นที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

รายไดจากลูกคาภายนอก       

 - ลูกคาอื่น 5,927 5,256 233 240 6,160 5,496

   - ลูกคากิจการที่เกี่ยวของกัน 49 64 5,999 6,074 6,048 6,138

ดอกเบี้ยรับ 1 1 1 1 2 2

รายไดอื่น 32 28 27 38 59 66

รวมรายได 6,009 5,349 6,260 6,353 12,269 11,702

ตนทุนขาย 3,578 3,273 4,631 4,758 8,209 8,031

คาใชจายในการขาย 652 582 1,027 794 1,679 1,376

คาใชจายในการบริหาร 1,554 1,342 205 237 1,759 1,579

ขาดทุนจากมหาอุทกภัยของไทย 9 - 90 6 99 6

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ - - 11 37 11 37

ตนทุนทางการเงิน - - 87 45 87 45

รวมคาใชจาย 5,793 5,197 6,051 5,877 11,844 11,074

กําไรกอนภาษีเงินได 216 152 209 476 425 628

(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได (43) (35) 74 61 31 26

กําไรสําหรับป 173 117 283 537 456 654

รายจายฝายทุน 1,117 609 981 1,336 2,098 1,945

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 365 292 340 219 705 511

สินทรัพยและหน้ีสิน       

สินคาคงเหลือ 169 141 202 169 371 310

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2,013 1,173 4,132 3,569 6,145 4,742

สินทรัพยอื่น 674 522 718 1,686 1,392 2,208

รวมสินทรัพย 2,856 1,836 5,052 5,424 7,908 7,260

เจาหนี้การคา 647 431 675 502 1,322 933

หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย - - 2,063 1,836 2,063 1,836

หนี้สินอ่ืน 469 502 645 868 1,114 1,370

รวมหนี้สิน 1,116 933 3,383 3,206 4,499 4,139

25562556 25552555 2556 2555

สวนงานเครื่องด่ืมสวนงานอาหาร รวม

(ลานบาท)
ขอมูลเก่ียวกับสวนงานท่ีรายงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

27.  รายไดอื่น

(พันบาท)

รายไดคาเชา  12,987 696 - -

รายไดจากการขายผลพลอยได  7,070 4,091 1,801 991

รายไดเงินสนับสนุนการขาย  6,110 4,886 6,110 4,886

รายไดรับจากเฟรนซไชส  3,813 6,159 3,080 5,283

ดอกเบี้ยรับ  2,228 2,417 43,377 3,801

รายไดจากการยกเลิกการจายชําระหนี้เจาหนี้  - 23,486 - -

อื่นๆ   28,918 26,159 17,556 18,800

รวม   61,126 67,894 71,924 33,761

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

28.  คาใชจายในการขาย

(พันบาท)

คาโฆษณาประชาสัมพันธ  1,192,134 969,939 365,263 475,017

คาเชาพื้นที่  425,088 368,083 409,727 345,558

คาใชจายสงเสริมการขาย  58,832 35,440 19,596 8,860

อื่นๆ   3,165 2,987 - 231

รวม   1,679,219 1,376,449 794,586 829,666

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สวนงานภูมิศาสตร

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจในประเทศเปนสวนใหญ ไมมีรายไดจากตางประเทศหรือสินทรัพยในตางประเทศท่ีมีสาระสําคัญ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

29.  คาใชจายในการบริการ

(พันบาท)

คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร  927,528 894,069 852,141 747,344

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  267,966 256,478 246,389 188,052

คาใชจายเกี่ยวกับสํานักงาน  261,492 221,622 244,681 193,179

อื่นๆ   301,349 207,058 202,343 205,155

รวม   1,758,335 1,579,227 1,545,554 1,333,730

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30.  คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

(พันบาท)

เงินเดือนและคาแรง  1,163,896 1,022,279 862,440 733,193

เงินบําเหน็จตอบแทนกรรมการ  32,000 38,427 32,000 38,427

ตนทุนบําเหน็จบํานาญ - โครงการ      

 ผลประโยชนที่กําหนดไว  9,829 6,405 7,486 4,955

ตนทุนบําเหน็จบํานาญ–โครงการสมทบเงิน  11,074 9,486 7,630 6,063

อื่นๆ   365,045 333,057 168,737 153,670

รวม   1,581,844 1,409,654 1,078,293 936,308

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนที่กําหนด เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 22

โครงการสมทบเงิน

กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัท บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน ในการเปนสมาชิก

ของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 2 ถึงอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัทจายสมทบในอัตรา

รอยละ 2 ถึงอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้ ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม

ขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

31.  คาใชจายตามลักษณะ

 งบการเงินไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาที่ คาใชจายตามลักษณะ ไดเปดเผยตามขอกําหนดในมาตรฐานการรายงาน

 ทางการเงินฉบับตางๆ ดังนี้

(พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป  (49,415) 155 (2,130) (7,515)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป  6,232,497 6,610,001 3,232,267 3,738,789

คาใชจายผลประโยชนตอบแทน      

 พนักงาน 30 1,581,844 1,409,654 1,078,293 936,308

คาโฆษณาและสงเสริมการขาย  1,250,966 1,005,379 384,859 483,877

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 13, 14, 15 705,347 511,304 330,568 256,913

คาเชาพื้นที่  519,848 420,004 437,231 359,293

ขาดทุนจากนํ้าทวมสุทธิ 3 99,203 5,745    -    -

ตนทุนทางการเงิน 32 87,085 45,647 48,650 4,526

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน      

 เงินตราตางประเทศ  10,966 36,590    -    -

อื่นๆ   1,405,563 1,029,771 539,746 468,468

รวมคาใชจาย  11,843,904 11,074,250 6,049,484 6,240,659

2556หมายเหตุ 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

32.  ตนทุนทางการเงิน
(พันบาท)

ดอกเบี้ยจาย      

 บริษัทยอย 6 - - 3,716 4,526

   สถาบันการเงิน  89,462 45,647 44,934 -

รวมดอกเบี้ยจาย  89,462 45,647 48,650 4,526

หัก สวนที่บันทึกเปนตนทุนของ      

 สินทรัพยระหวางกอสราง 13 (2,377) - - -

สุทธิ  87,085 45,647 48,650 4,526

2556หมายเหตุ 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

33.  ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

(พันบาท)

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน      

สําหรับปปจจุบัน  1,694 7,715 - -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 16     

การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว  27,186 (7,462) 141 (2,524)

การใชขาดทุนทางภาษีสะสม  (59,119) (26,046) 4,018 (9,003)

    (31,933) (33,508) 4,159 (11,527)

รวมภาษีเงินได  (30,239) (25,793) 4,159 (11,527)

2556หมายเหตุ 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(พันบาท)

กําไร (ขาดทุน) จากการ       

 ประมาณตามหลัก       

 คณิตศาสตรประกันภัย 511 (102) 409 (7,788) 1,558 (6,230)

รวม   511 (102) 409 (7,788) 1,558 (6,230)

กอนภาษี
เงินได

กอนภาษี
เงินได

รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

งบการเงินรวม

25552556
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

(พันบาท)

กําไร (ขาดทุน) จากการ       

 ประมาณตามหลัก       

 คณิตศาสตรประกันภัย 972 (194) 778 (3,899) 780 (3,119)

รวม   972 (194) 778 (3,899) 780 (3,119)

กอนภาษี
เงินได

กอนภาษี
เงินได

รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

รายได
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

สุทธิจาก
ภาษีเงินได

งบการเงินเฉพาะกิจการ

25552556

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง

(พันบาท) (พันบาท)

กําไรกอนภาษีเงินไดรวม   425,333  628,040

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได  20.00 85,067 23.00 144,449

ผลขาดทุนทางภาษีระหวางป   -  4,015

รายไดที่ไมตองเสียภาษี   (118,656)  (218,754)

คาใชจายที่หักไดเพิ่มเติมทางภาษี   (171)  (478)

คาใชจายตองหามทางภาษี   3,521  44,975

รวม   (7.11) (30,239) (4.11) (25,793)

อัตราภาษี

(รอยละ)

อัตราภาษี

(รอยละ)

2556

งบการเงินรวม

2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

(พันบาท) (พันบาท)

กําไรกอนภาษีเงินไดรวม   335,308  298,232

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได  20.00 67,062 23.00 68,593

ผลขาดทุนทางภาษีระหวางป   -  1,351

รายไดที่ไมตองเสียภาษี   (63,698)  (81,955)

คาใชจายที่หักไดเพิ่มเติมทางภาษี   (171)  (478)

คาใชจายตองหามทางภาษี   966  962

รวม   1.24 4,159 (3.87) (11,527)

อัตราภาษี
(รอยละ)

อัตราภาษี
(รอยละ)

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรษัฎากร ฉบับที ่530 พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 21 ธนัวาคม 2554 

ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีไดแกป 2555 2556 และ 2557 จากอัตรารอยละ 

30 เหลืออัตรารอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกําไรสทุธิสําหรับ

สองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557)  ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ 

ทั้งนี้ เปนที่เชื่อไดวารัฐบาลจะดําเนินการแกไขกฎหมาย เพ่ือใหอัตราภาษีไมสูงไปกวารอยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ
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34.  สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน

 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนมุตัใิหบรษิทั โออิช ิเทรดดิ้ง จาํกัด ซึง่เปนบริษทัยอยของบริษทั ไดรบัสิทธิประโยชนหลายประการ ในฐานะผูไดรบัการสงเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญตัสิงเสริม

 การลงทุน พ.ศ. 2520 ในการประกอบกิจการผลิตนํ้าพืช ผัก ผลไม บรรจุภาชนะผนึก ซึ่งพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

 บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1223(4)/2549 1214(2)/2553 1954(2)/2553 2569(2)/2555 5039(2)/2556*

 วันที่ไดรับบัตรสงเสริม 2 มีนาคม 2549 25 กุมภาพันธ 2553 7 กันยายน 2553 1 สิงหาคม 2555 18 ธันวาคม 2555

 สิทธิและประโยชนที่ไดรับการสงเสริม

 (ก) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษี นําเขาภายในวันที่ นําเขาภายในวันที่ นําเขาภายในวันที่ นําเขาภายในวันที่   นําเขาภายในวันที่
  สําหรับเครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติ  2 กันยายน 2551 25 สิงหาคม 2555 7 มีนาคม 2556 18 เมษายน 2558   27 กันยายน 2558
  โดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

 (ข)  ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล วันที่เริ่มมีรายได วันที่เริ่มมีรายได วันที่เริ่มมีรายได วันที่เริ่มมีรายได วันที่เริ่มมีรายได
  รอยละ 100 สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจาก 28 กันยายน 2549 9 มีนาคม 2554 17 สิงหาคม 2554 28 มีนาคม 2556 18 ธันวาคม 2555
  การประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม 
  มีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวนัที่เริ่มมี  
  รายไดจากการประกอบกิจการนั้น   
  กรณีมีผลขาดทุนระหวางเวลาที่ไดรับ
  ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหนําไป
  หักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดภายหลังจาก
  ระยะเวลาที่ไดรับยกเวน ไมเกิน 5 ป
  นับแตวันพนกําหนด 

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2556

 บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่    1223(4)/2549 1214(2)/2553 1954(2)/2553 2569(2)/2555 5039(2)/2556* 

 สิทธิและประโยชนที่ไดรับการสงเสริม

 (ค) ใหไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผล 8 ป 8 ป 8 ป 8 ป         8 ป

  ที่ไดรับจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม  

  การลงทุนไปรวมคํานวณ เพื่อเสีย

  ภาษีเงินได

 *  เปนบตัรสงเสรมิการลงทนุทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการลงทุนออกใหบรษิทั โออชิ ิเทรดดิง้ จาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอยของบรษิทั ตามมาตรการสงเสรมิการลงทุนเพือ่ฟนฟกูารลงทุนทีไ่ดรบั
    ผลกระทบจากเหตุการณมหาอุทกภัยของประเทศไทยในป 2554 โดยออกมาทดแทนบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1214(2)/2553 และ เลขที่ 1954(2)/2553 ซึ่งคณะกรรมการสงเสริม 
  การลงทุนจะมีการยกเลิกบัตรสงเสริมการลงทุนทั้ง 2 บัตรดังกลาวในป 2557     

  เนื่องจากเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทยอยดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข และขอกําหนดตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

รายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังนี้

(พันบาท)

ขายในประเทศ 4,513,062 7,485,119 11,998,181 3,345,271 8,077,807 11,423,078

ขายตางประเทศ 205,633 4,298 209,931 182,076 29,243 211,319

รวมรายได 4,718,695 7,489,417 12,208,112 3,527,347 8,107,050 11,634,397

กิจการ
ที่ไดรับ

การสงเสริม

กิจการ
ที่ไดรับ

การสงเสริม

กิจการ
ที่ไมไดรับ
การสงเสริม

กิจการ
ที่ไมไดรับ
การสงเสริมรวม รวม

งบการเงินรวม

25552556

(พันบาท)

ขายในประเทศ - 5,994,379 5,994,379 - 6,152,699 6,152,699

รวมรายได - 5,994,379 5,994,379 - 6,152,699 6,152,699

กิจการ
ที่ไดรับ

การสงเสริม

กิจการ
ที่ไดรับ

การสงเสริม

กิจการ
ที่ไมไดรับ
การสงเสริม

กิจการ
ที่ไมไดรับ
การสงเสริมรวม รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

25552556

35.  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณจากกําไรสําหรับปที่เปนสวนของผูถือหุนของ

 บริษัท และจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปโดยแสดงการคํานวณดังนี้

              (ลานบาท / ลานหุน)

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท     

 (ขั้นพื้นฐาน) 455.57 653.83 331.15 309.76

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 187.50 187.50 187.50 187.50

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 2.43 3.49 1.77 1.65

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

36. เงินปนผล

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ของบริษทัเม่ือวนัที ่14 สงิหาคม 2556 คณะกรรมการบริษทัมมีตอินมุตักิารจัดสรรกําไรเปนเงินปนผล
 ระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.30 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 56.25 ลานบาท เงินปนผลดังกลาว  ไดจายใหแกผูถอืหุนในเดือนกันยายน 
 2556

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินปนผล
 ในอัตราหุนละ 2.20 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 412.50 ลานบาท ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน 2555 บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล
 ไปแลวในอัตราหุนละ 1.60 บาท เปนจํานวนเงิน 300 ลานบาท คงเหลือการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.60 บาท รวมเปนเงิน 
 112.50 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2556

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัของบรษิทั เมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 2555 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินมุตักิารจดัสรรกําไรเปนเงนิปนผล

 ระหวางกาลในอัตราหุนละ 1.60 บาท เปนจาํนวนเงินทัง้สิน้ 300 ลานบาท เงนิปนผลดังกลาว ไดจายใหแกผูถอืหุนในเดือนกันยายน 2555

 ในการประชุมสามัญประจําปของผูถอืหุนของบริษทั เมือ่วนัท่ี 25 เมษายน 2555 ผูถอืหุนมมีตอินมุตักิารจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลใน

 อตัราหุนละ 2.20 บาท เปนจํานวนเงินทัง้สิน้ 412.50 ลานบาท ทัง้นี ้บรษิทัไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว ในอตัราหุนละ 1.50 บาท 

 เปนจํานวนเงิน 281.25 ลานบาท ในเดือนกันยายน 2554 คงเหลือการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.70  บาท  รวมเปนเงิน 131.25

  ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2555

37 เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน

 กลุมบริษทัมีความเส่ียงจากการดําเนินธรุกจิตามปกติ จากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
 และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสาร

 อนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 

 การจดัการความเส่ียงเปนสวนทีส่าํคญัของธรุกจิของกลุมบรษิทั กลุมบรษิทัมรีะบบในการควบคุมใหมคีวามสมดุลของระดบัความเส่ียง

 ที่ยอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเส่ียง และตนทุนของการจัดการความเส่ียง ฝายบริหารไดมีการควบคุม
 กระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมั่นใจวา มีความสมดุลระหวางความเส่ียงและการควบคุม
 ความเส่ียง

 การบริหารจัดการทุน

 นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั คอืการรกัษาระดบัเงนิทนุใหมัน่คงเพือ่รักษานกัลงทนุ เจาหนีแ้ละความเชือ่มัน่ของตลาดและกอใหเกดิ
 การพัฒนาของธุรกจิในอนาคต คณะกรรมการไดมกีารกํากบัดแูลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึง่กลุมบริษทัพิจารณาจากสัดสวนของ
 ผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม ซึ่งไมรวมสวนไดเสีย ที่ไมมีอํานาจควบคุม อีกทั้ง ยังกํากับดูแลระดับ
 การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ

 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย

 ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง ที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งสง
 ผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เนื่องจากดอกเบ้ียของหลักทรัพยที่เปนตราสารหน้ี และเงินกูยืม

 สวนใหญมอีตัราคงท่ี กลุมบริษทัมคีวามเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียทีเ่กดิจากเงินกูยมื (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18) กลุมบริษทั
 ไดลดความเส่ียงดังกลาว โดยทําใหแนใจวาดอกเบี้ยที่เกิดจากหลักทรัพยที่เปนตราสารหน้ีและเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราคงท่ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

ภายใน

1 ป รวม

ป 2556     

หมุนเวียน     

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.40 63,000 - 63,000

ไมหมุนเวียน     

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.85 - 1,000,000 1,000,000

หุนกู  4.00 - 1,000,000 1,000,000

รวม   63,000 2,000,000 2,063,000

ป 2555     

หมุนเวียน     

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.92 - 3.04 1,836,000 - 1,836,000

รวม   1,836,000 - 1,836,000

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

(รอยละตอป)

หลังจาก 1 ป
แตภายใน 5 ป

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ภายใน

1 ป รวม

ป 2556     

หมุนเวียน     

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย 2.50 141,000 - 141,000

ไมหมุนเวียน     

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.85 - 1,000,000 1,000,000

หุนกู  4.00 - 1,000,000 1,000,000

รวม   141,000 2,000,000 2,141,000

ป 2555     

หมุนเวียน     

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย 2.75 159,000 - 159,000

รวม   159,000 - 159,000

อัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง

(รอยละตอป)

หลังจาก 1 ป
แตภายใน 5 ป

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบ้ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกําหนดชําระ หรือกําหนดอัตราใหม

มีดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ

 

ณ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการทําสัญญาซ้ือเคร่ืองจักรจํานวน 

3.23 ลานยูโร และ 1,660.19 ลานเยน (2555 : 1.81 ลานยูโร และ 800.42 ลานเยน) โดยกลุมบริษัทไดทําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศ  

ลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกินหนึ่งป เพื่อปองกันความเส่ียงจากสัญญาดังกลาว สัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา 

ณ วนัทีร่ายงานเปนรายการท่ีเกีย่วของกบัการซ้ือเครือ่งจกัร ทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศในงวดถัดไป (ตามทีไ่ดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ      

งบการเงินขอ 38) และกลุมบริษัทยังมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซ้ือสนิคาและการขายสินคา

ทีเ่ปนเงินตราตางประเทศท่ีไมไดปองกนัความเสีย่งไว โดยความเส่ียงจากเงนิตราตางประเทศดงักลาว ไมเปนสาระสําคญั ณ วนัทีร่ายงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ อันเปนผลมาจากการมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศดังนี้

เงินเยน    

เจาหนี้คาสินทรัพย 21 (53,775)      -

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีความเส่ียง  (53,775)     -

สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศ                   55,120      -

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ  1,345      -

เงินยูโร    

เจาหนี้คาสินทรัพย 21 (10,152) (114,053)

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีความเส่ียง  (10,152) (114,053)

สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศ  9,162 106,419

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ  (990) (7,634)

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา    

ลูกหนี้การคา 9 1,931 4,669

เจาหนี้การคา 19 (561) (2,655)

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีความเส่ียง  1,370 2,014

เงินเหรียญสิงคโปร    

ลูกหนี้การคา 9 622 961

เจาหนี้อื่น 20 (46) -

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีความเส่ียง  576 961

เงินริงกิตมาเลเซีย    

ลูกหนี้การคา 9 4,435 -

เจาหนี้อื่น 20 (3,118) -

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีความเส่ียง  1,317 -

หมายเหตุ 2556 2555

งบการเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

ความเส่ียงทางดานสินเชื่อ

ความเส่ียงทางดานสินเชื่อ คือความเส่ียงที่ลูกคาหรือคูสัญญา ไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไวเมื่อครบกําหนด

ฝายบริหารไดกาํหนดนโยบายทางดานสนิเชือ่ เพือ่ควบคุมความเส่ียงทางดานสนิเชือ่ดังกลาวโดยสม่ําเสมอ โดยการวิเคราะหฐานะทางการ

เงินของลกูคาทกุราย ทีข่อวงเงนิสนิเชือ่ในระดับหนึง่ๆ ณ วนัทีร่ายงานไมพบวามคีวามเสีย่งจากสนิเชือ่ท่ีเปนสาระสาํคญั ความเส่ียงสงูสดุ

ทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการ ในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุม

บริษัท มีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไมได 

ความเส่ียงจากสภาพคลอง

กลุมบริษทัมกีารควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลอง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ใหเพยีงพอตอการ

ดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพ่ือทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การกําหนดมูลคายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของกลุมบริษัท กําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สิน ทั้งทางการเงินและไมใช

ทางการเงิน มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือชําระหน้ีสินกัน ในขณะท่ีทั้งสองฝายมี

ความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนกัน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอสิระ ในลักษณะของผูทีไ่มเก่ียวของกนั วตัถุประสงค

ของการวดัมลูคาและ/หรอืการเปดเผยมลูคายตุธิรรมถกูกําหนดโดยวธิตีอไปนี ้ขอมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัสมมตฐิานในการกาํหนดมลูคายตุธิรรม

ถูกเปดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวของกับสินทรัพยและหนี้สินนั้นๆ

มูลคายุติธรรมของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น และเงินใหกูยืมและลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน เปนมูลคาที่ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนอื่นเปนมลูคาที่ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี อัตราดอกเบี้ยของเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราคงที่

มูลคายุติธรรมของเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น เงินกูยืมและเจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เปนมูลคาที่ใกลเคียง

กับมูลคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้และเงินกูยืมเปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี ตราสารหนี้และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับ

อัตราดอกเบี้ยในทองตลาด ณ วันที่รายงาน

หากมรีาคาตลาด มลูคายตุธิรรมของสญัญาซือ้เงนิตราตางประเทศลวงหนา ถอืตามราคาตลาดของวันทีท่าํสัญญาลวงหนา ในกรณีทีไ่มมี

ราคาตลาด ใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลตางระหวางราคาลวงหนาตามสัญญา กับราคาลวงหนาของสัญญาปจจุบัน 

ณ วันที่รายงานที่ครบกําหนดในวันเดียวกัน โดยใชอัตราดอกเบ้ียประเภทที่ใชกับธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ยง เชน พันธบัตรรัฐบาล
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

38. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

                            (พันบาท)

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน     

สัญญาที่ยังไมไดรับรู     

โครงการเครื่องบรรจุขวด PET แบบ     

 Cold Aseptic Filling Line 3     

 เครื่องจักรและอุปกรณ 668,113 - - -

   668,113 - - -

โครงการครัวกลางแหงใหม     

 อาคารและส่ิงปลูกสรางอื่น 23,837 295,592 - -

 เครื่องจักรและอุปกรณ 19,748 182,351 - -

   43,585 477,943 - -

โครงการเครื่องบรรจุขวด PET แบบ     

Cold Aseptic Filling Line 2     

 อาคารและส่ิงปลูกสรางอื่น - 24,922 - -

   เครื่องจักรและอุปกรณ * - 625,725 - -

   - 650,647 - -

โครงการอื่นๆ     

 อาคารและส่ิงปลูกสรางอื่น 107,347 43,072 - -

 เครื่องจักรและอุปกรณ 187,637 29,146 4,762 4,067

   294,984 72,218 4,762 4,067

รวม  1,006,682 1,200,808 4,762 4,067

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

* ภายใตภาระผูกพันดังกลาว บริษัทโออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาเลตเตอรออฟเครดิต และสัญญา

ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเปนจํานวน 61.98 ลานบาท (2555 : 334.88 ลานบาท) และจํานวน 64.28 

ลานบาท (2555 : 492.11 ลานบาท) ตามลําดับ โดยสญัญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา แยกแสดงตามสกุลเงินตราไดดังนี้

สัญญาท่ีสําคัญภายใตภาระผูกพันรายจายฝายทุน

โครงการเคร่ืองบรรจุขวด PET แบบ Cold-Aseptic-Filling Line 3

ในเดือนสิงหาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการลงทุนกอสรางอาคารโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร สําหรับผลิตเครื่องดื่มและ

บรรจุขวด PET แบบ Cold-Aseptic-Filling Line 3 ภายในวงเงินไมเกิน 1,300 ลานบาท ภายใตเงื่อนไขวา ตองไดรับการสงเสริมจาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ภายใตบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท

โครงการครัวกลางแหงใหม

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการลงทุนกอสรางโครงการครัวกลางแหงใหมสําหรับผลิตอาหารสําเร็จรูปและ

วัตถุดิบ ภายในวงเงินไมเกิน 545 ลานบาท โครงการดังกลาวดําเนินการภายใตบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 

ตอมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไดมีมติอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกจํานวน 60 ลานบาท ในป 2556

โครงการเคร่ืองบรรจุขวด PET แบบ Cold-Aseptic-Filling Line 2

ในเดือนพฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริหาร มีมติอนุมัติการลงทุนกอสรางอาคารโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร สําหรับผลติเครื่องดื่ม

และบรรจุขวด PET แบบ Cold-Aseptic-Filling Line 2 ภายในวงเงินไมเกิน 1,070 ลานบาท ภายใตเงื่อนไขวาตองไดรับการสงเสริมจาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ภายใตบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ในเดือนมีนาคม 2556 โครงการดังกลาว

ไดเร่ิมดําเนินพาณิชยกิจแลว ตอมาท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไดมีมติอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมอีกจํานวน 90 ลานบาท 

ในเดือนพฤษภาคม 2556

              (ลานบาท)              (ลาน)

สกุลเงินยูโร 0.22 4.49 10.08 182.59

สกุลเงินเยน 170.12 783.82 53.47 279.20

รวม    63.55 461.79

2556 2555 2556 2555

มูลคาตามสัญญา

(สกุลเงินตราตางประเทศ) (สกุลเงินบาท)

มูลคายุติธรรม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

                         (พันบาท)

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ี     

 ยกเลิกไมได     

ภายในหนึ่งป 192,345 218,680 167,054 177,928

หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 144,962 184,074 131,718 161,255

หลังจากหาป 14,864 15,795 9,864 8,396

รวม  352,171 418,549 308,636 347,579

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัญญาท่ีสําคัญภายใตภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ียกเลิกไมได

สัญญาเชาพื้นท่ี

บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการรานอาหารกับบริษัทในประเทศหลายแหง สัญญามีอายุระหวาง 1 ป ถึง 3 ป และ

ครบกําหนดระหวางป 2556 ถึงป 2559 โดยบริษัทตกลงจายคาเชาเปนรายเดือนตามอัตรารอยละของยอดรายได ตามเง่ือนไขท่ี

กําหนดในสัญญา

สัญญาเชาอาคารโรงงาน

เมือ่วนัที1่5 พฤศจกิายน 2549 บรษิทั โออชิ ิเทรดดิง้ จาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอยของบรษิทั ไดทาํสญัญาเชาอาคารโรงงานกบับรษิทัในประเทศ

แหงหนึ่ง เพื่อประกอบธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สัญญามีกําหนดระยะเวลา 14 ป 2 เดือน  เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ถึงวันท่ี

31 มกราคม 2564 โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 200,000 บาท

สัญญาเชารถยก

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาเชารถยกและอุปกรณกับบริษัทในประเทศหลายแหงสัญญามีอายุ 

3 ป และครบกําหนดระหวางป 2556 ถึงป 2559 โดยมีอัตราคาเชาเปนรายเดือนตามท่ีระบุไวในสัญญา

สัญญาเชาอาคารโกดังเก็บสินคา

บริษัทโออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาเชาอาคารเพื่อใชเปนพื้นที่เก็บสินคากับบริษัทในประเทศหลายแหง 

สัญญามีอายุระหวาง 1 ป ถึง 3 ป และครบกําหนดระหวางป 2556 ถึงป 2558 โดยมีอัตราคาเชาเปนรายเดือนตามท่ีระบุไวในสัญญา
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

                         (พันบาท)

ภาระผูกพันอื่นๆ     

สัญญาบริการ 350,517 363,015 343,032 350,185

คําสั่งซ้ือท่ีผูขายสินคาหรือวัสดุตกลงแลว 114,569 39,563 17,275 30,344

สัญญาวาจางโฆษณา 60,026 73,081 10,000 1,474

คาซอมแซมจากนํ้าทวม - 23,192 - -

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 14,254 5,380 - -

อื่นๆ  30,722 8,328 - -

รวม  570,088 512,559 370,307 382,003

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัญญาอื่นๆ

สัญญาซ้ือขายขวดพีอีทีบรรจุรอน

เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2549 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาซ้ือขวดพีอีทีบรรจุรอน กับบริษัท

ผูผลิตขวดแหงหน่ึงในประเทศ ตามปริมาณท่ีบริษัทยอยกําหนดในแตละเดือนเปนระยะเวลา 14 ป 2 เดือน ตามราคาท่ีระบุในสัญญา 

โดยเร่ิมซื้อขายงวดแรกเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2549 และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564

สัญญาซ้ือขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ

เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2553 บรษิทัและบรษิทั โออชิ ิราเมน จาํกัด ซึง่เปนบรษิทัยอยของบรษิทั ไดทาํสัญญาซือ้ขายวตัถดุบิและวสัดบุรรจภุณัฑ

กับบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง ใหเปนผูดําเนินการกระจายสินคาสูรานคาในเครือ และควบคุมการบริหารวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑให

แกบริษทัและบรษิทัยอยของบรษิทั โดยบรษิทัและบรษิทัยอยตกลงทีจ่ะชาํระคาบรกิารตามอตัราทีร่ะบไุวในสญัญา โดยสญัญาดงักลาวมี

กําหนดระยะเวลา 2 ป 8 เดือน เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตอมาเม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2555 บริษัท

และบรษิทัยอยดงักลาว ไดทาํสญัญาฉบับใหม สญัญาดังกลาวมกีาํหนดระยะเวลา 1 ป เริม่วนัที ่1 มกราคม 2556 และส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2556 และสามารถตออายุสัญญาไดอีกคราวละ 1 ป

สัญญาวาจางขนสงสินคา

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 บริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดทําสัญญาวาจางขนสงสินคากับบริษัท

ในประเทศแหงหนึง่ เพือ่ขนสงสนิคาจากโรงงานผลิตสนิคาไปยงัปลายทางท่ีกาํหนด โดยมอีตัราคาขนสงสินคาคดิเปนราคาตอเท่ียวรถตาม

ที่ระบุในสัญญา สญัญามีกําหนดระยะเวลา 3 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตอมาเม่ือวันท่ี

1 กรกฎาคม 2553 บรษิทัยอยดังกลาว ไดมกีารเปลีย่นแปลงสัญญาเปนระยะเวลา 2 ป ตัง้แตวนัที ่1 กรกฎาคม 2553 สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 

2555 และเมื่อครบสัญญาแลว คูสัญญาไมแจงบอกเลิกลวงหนา ใหถือวาสัญญาตอออกไปอีกคราวละ 1 ป
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงิน
รายงานประจําป 2556

 สัญญาคาที่ปรึกษา

 คาที่ปรึกษาซ่ึงรวมอยูในคาใชจายอื่น ซึ่งจายใหกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยมีอัตราคาบริการเดือนละ 600,000 บาท ตอมาในเดือน

 มกราคม 2556 อัตราคาที่ปรึกษาไดปรับเปล่ียนเปนไตรมาสละ 200,000 บาท ซึ่งมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป

 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 บริษัทไดทําสัญญาการใชสิทธิ เพ่ือดําเนินกิจการรานอาหารญ่ีปุนในราชอาณาจักรไทย ในฐานะผูได

 รับอนุญาตหลักกับบริษัทตางประเทศแหงหนึ่ง มีกําหนดระยะเวลา 10 ป เร่ิมตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน 255 โดยสัญญาจะสามารถ

 ตออายอุอกไปไดโดยอตัโนมตัคิรัง้ละ 10 ป เวนแตจะมกีารสงหนงัสอืแจงลวงหนาอยางนอย 180 วนั วาจะไมตออายุสญัญา กอนครบ

 กาํหนดอายสุญัญาฉบับแรกหรือระยะเวลาที่ตออายุรอบใดๆ ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทจะตองจายคาธรรมเนียมการอนุญาต

 ใหใชสิทธิเริ่มแรก และคาสิทธิตามที่ระบุไวในสัญญา

 สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติ

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติกับบริษัทใน

 ประเทศแหงหนึง่ โดยบริษทัยอยดังกลาว ตกลงทีจ่ะจายคาใชจายตางๆ และปฏิบตัติามเงือ่นไขทีก่าํหนดไวในสญัญา สญัญาดงักลาว

 มีกําหนดระยะเวลา 7 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และหากฝายหน่ึงฝายใดประสงคจะตออายุ

 สัญญาใหแจงเปนลายลักษณอักษรแกอีกฝายหน่ึง กอนระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสุดลงไมนอยกวา 90 วัน

39. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติในเรื่องดังตอไปน้ี

 ก) รับทราบการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระของ Oishi International Holdings Limited (“OIHL”)  ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท

  ในประเทศฮองกง จากทุนจดทะเบียนเดิม 500,000 เหรียญฮองกง (500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญฮองกง) เปน 9,400,000 

  เหรียญฮองกง (9,400,000 หุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญฮองกง) โดยเรียกชําระมูลคาหุนสวนที่เหลือเต็มจาํนวนเปนเงิน 9,300,000 

  เหรียญฮองกง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557 เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในตางประเทศ 

 ข) รบัทราบการจัดตัง้บรษิทั Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. (“OSPL”) ในประเทศสิงคโปร เมือ่วนัที ่3 กมุภาพนัธ 2557 ถอืหุนโดย 

  Oishi International Holdings Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ในประเทศฮองกงในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

  ทีอ่อกและเรียกชาํระแลวจาํนวน 1 เหรยีญสงิคโปร (1 หุน มลูคาหุนละ 1 เหรยีญสงิคโปร) เพ่ือสนับสนุนการขยายธรุกิจในตางประเทศ 

  พรอมทั้งอนุมัติให “OSPL” สามารถเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวไดภายในวงเงินไมเกิน 40 ลานบาท หรือเทียบเทา 

  1,520,000 เหรียญสิงคโปร

 ค) การเสนอจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.3 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 243.75 ลานบาท ซึ่งสวนหน่ึง ไดจายเปน เงินปนผล

  ระหวางกาลแลวในอตัราหุนละ 0.3 บาท รวมเปนจาํนวนเงิน 56.25 ลานบาท ในเดอืนกนัยายน 2556 คงเหลอืการจายเงินปนผลอกี

  ในอัตราหุนละ 1.0 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 187.50 ลานบาท เงนิปนผลดังกลาว จะจายใหผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2557



219

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2556

40. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช  

 กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช มาตรฐาน
 การรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม ซึง่เกีย่วของกบัการดาํเนนิงานของกลุมบริษทั  และกาํหนดใหถอืปฏบิตักิบังบการเงนิ
 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน         เรื่อง        ปที่มีผลบังคับใช

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน    2557
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด    2557
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได     2557
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา     2557
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรบัปรุง 2555) รายได     2557
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน   2557
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
            เงินตราตางประเทศ    2557
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ   
      ที่เก่ียวของกัน    2557
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล    2557
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย   2557
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน    2557
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน    2557 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน      
      การบูรณะและหน้ีสินที่มีลักษณะที่คลายคลึงกัน 2557
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวย   
      สัญญาเชาหรือไม    2557
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา  2557
 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา   2557
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการท่ีเก่ียวกับรูปแบบ  
      ของกฎหมายตามสัญญาเชา   2557

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (TFRIC 13) - โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

 TFRIC 13 ใหแนวทางในการบันทึกบัญชีสําหรับกิจการท่ีมีภาระผูกพันภายใตโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา ที่กิจการจะตองจัดหา
 สินคาหรือบริการฟรีหรือใหสวนลดในสินคาหรือบริการ (รางวัล) ในอนาคต TFRIC 13 กําหนดใหกิจการรับรูคะแนนสะสมแยกเปน
 สวนประกอบท่ีระบุไดแยกตางหากจากรายการขายท่ีกิจการใหคะแนนสะสม (รายการขายเร่ิมแรก) มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทน
 ทีไ่ดรบัหรอืคางรบัจากการขายเร่ิมแรกตองปนสวนระหวางคะแนนสะสมและสวนประกอบอ่ืนๆ ของรายการขายน้ัน รายไดและตนทนุ
 ของคะแนนจะรับรูเมื่อลูกคามาใชสิทธิและกิจการไดปฏิบัติตามสัญญาภาระผูกพันที่จะจัดหารางวัลนั้น

 ผูบรหิารพจิารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ ตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏบิตัติาม TFRIC 13 สาํหรบั
 รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป ซึ่งคาดวาจะไมไดรับผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตอสินทรพัย หน้ีสิน 

 และกําไรสะสมของกลุมบริษัทในงวดท่ีถือปฏิบัติ



“ ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพ่ิมเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56 - 1) 

ของบริษัทที่แสดงไวใน www.sec.or.th หรือเว็บไซตของบริษัท www.oishigroup.com ”
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