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วัฒนธรรม “สุโก้ย” 
ความละเอียดลออของญี่ปุ่นมีอยู่ในทุกอณูการใช้ชีวิต
แม้แต่ในคำว่า “สุโก้ย” หรือ “สุดยอด” ที่คนไทยรู้จักดีนั้น 
ยังมีนัยอันพิถีพิถันซ่อนอยู่อย่างน่านับถือ

ด้วยความสุดยอดของ “すごい” ในทางญี่ปุ่นนั้น 
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องถูกสะท้อนผ่านผู้ด ูผู้ชม หรือ ผู้ชิม 
มิใช่เป็นการโอ้อวดตัวจากฝั่งผู้สร้าง ผู้แสดง หรือ ผู้ปรุง 
แต่คำนี้เป็นการแสดงความรู้สึกประทับใจอย่างสูง
ในทันทีที่พบเห็น จนไม่สามารถเก็บความรู้สึกนั้นไว้
โดยไม่พูดออกมาได้

“สุโก้ย” จึงไม่ใช่คำชมที่กล่าวกันโดยธรรมเนียม 
หรือการบรรยายสรรพคุณกันพอเป็นพิธี
แต่ต้องมาจากการสร้าง “ความตื่นตาตื่นใจ” อย่างที่สุด 
จนผู้ชมกล่าวออกมาอย่างจริงใจ

เหมือนอย่างที่ “โออิชิ กรุ๊ป” มุ่งหวังสร้างสรรค์
ความรู้สึกพิเศษให้ทุกคนได้ลิ้มรส แม้ในปัจจุบัน
โออิชิได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดด้านเครื่องดื่ม
และอาหารแบบญี่ปุ่นอยู่แล้ว แต่เราจะยังบรรจง
พิถีพิถันเพิ่มเติมคุณภาพลงไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ลูกค้าของเรา ได้กล่าวคำว่า “สุโก้ย” 
ที่เจอกัน... ทุกครั้ง ตลอดไป
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ไม่ใช่แค่ทำได้ แต่เราต้อง “รู้สึก” ได้

ในการทำอาหารแต่ละจาน แต่ละมื้อ
ของแต่ละวัน ให้อร่อยจนวางตะเกียบ
ไม่ลงนั้น ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ
ในองค์ประกอบของอาหารจนถึงแก่นแท้ 
จนสามารถหาแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุด
สดสะอาดเสมอ จัดเก็บอย่างคงคุณค่า
ก่อนจะนำมาผสมผสานกันอย่างคนที่รู ้จัก
ในสัมพันธภาพของอาหารทุกชนิด
และปรุงอย่างพอดี... ไม่มากจนละเลย
เนื้อแท้ของอาหาร และไม่น้อยไป
จนลืมวิถีของลิ้นคนไทย
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558

ในปี 2558  บริษัทมีความมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจและบริหารกิจการให้มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ง โดยบรษิทัได้ด�าเนนิการตามแผนกลยทุธ์
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแผน 
“วิสัยทัศน์ 2020” ซึ่งเป็นแผนการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ให้
ความส�าคัญกับการเป็นผู้น�าทางธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างยั่งยืน
และแข็งแกร่งซึ่งได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสร้างความเติบโต
และความแข็งแกร่งให้เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียน ด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการได้แก่ การเติบโต 
(Growth) ความหลากหลาย (Diversity) เครือ่งหมายการค้า (Brands) 
การขายและกระจายสนิค้า (Reach) และความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)
กลยุทธ์หลักดังกล่าวช่วยต่อยอดและเสริมสร้างรากฐานอันแข็งแกร่ง
ของกลุ่มบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากจุดแข็งในด้านขนาดและความ
หลากหลายขององค์กร และท�าให้การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไป
ในทิศทางที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือและพลัง 
(synergy) ภายในกลุ่มบริษัทซึ่งช่วยให้การด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา
ประสบผลส�าเร็จอย่างดี ถึงแม้เศรษฐกิจในประเทศและความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคจะยังคงไม่ดีนัก แต่ในปี 2558 บริษัทก็ยังสามารถด�าเนินธุรกิจ
ให้ประสบผลส�าเร็จมีผลประกอบการที่ดี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ยอดขายรวมจ�านวน 12,879 ล้านบาทเพิม่ข้ึนจากปีท่ีแล้ว 474 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.8 และมีก�าไรสุทธิจ�านวน 712 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีทีแ่ล้ว 187 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 35.7 และคดิเป็นร้อยละ 5.5 
ของยอดขายรวม

ในปีนีบ้รษิทัได้ด�าเนนิกลยทุธ์การสร้างแบรนด์อย่างต่อเนือ่งจากปีทีผ่่านมา 
โดยเน้นการสร้างความรับรู้ในตราสินค้าและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ผ่านแคมเปญในรูปแบบที่สร้างสรรค์และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ซึง่ความส�าเรจ็ของกลยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์แบรนด์ กจิกรรมส่งเสรมิ
การขายและการตลาดได้รบัการพสิจูน์ในความส�าเรจ็เป็นอย่างดจีากการได้รบั
รางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี “ซุปเปอร์แบรนด์ประจ�าปี 2558” จาก
ซุปเปอร์แบรนด์ประเทศไทยในฐานะที่เป็นองค์กรที่ท�างานด้านการวัด
และการประเมินความส�าเร็จของการสร้างแบรนด์ผ่านการส�ารวจ
การตลาดจากท่ัวประเทศเพือ่คดัสรรแบรนด์ภายใต้กลุม่ผลิตภณัฑ์ต่างๆ 
ที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภคมากที่สุด รวมถึงบริษัทสามารถครอง
ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งทั้งในตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD 
tea market) และชาเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD green tea market) 
ที่ร้อยละ 44.7 และร้อยละ 48 ตามล�าดับ 

ส�าหรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศนั้น บริษัทได้ด�าเนินการตามแผน
กลยทุธ์อย่างต่อเนือ่ง โดยได้ท�าการจดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศสาธารณรฐั
สังคมนิยมเวียดนามขึ้นในปีนี้ ท�าให้ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยอยู่ทั้งใน
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสิงคโปร์ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
พร้อมที่จะรองรับการขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ 
ในปี 2558 บริษัทได้เปิดร้านอาหารชาบูชิในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ที่เมืองย่างกุ้งเพิ่มอีกจ�านวน 1 สาขา รวมมีสาขาร้านอาหาร
ทั้งหมดจ�านวน 3 สาขา 

บริษัทให้ความส�าคญักบัการวจิยัและพฒันาด้านคณุภาพสนิค้าอย่างต่อเนือ่ง 
โดยให้ความส�าคัญในด้านสุขภาพของผู้บริโภค อนึ่งในปี 2558 บริษัท

ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ “โออิชิ ชาเขียว รสแตงโม” และ “โออิชิ 
คาบูเซฉะ สูตรหวานน้อย” ชาเขียวพรีเมี่ยมสูตรน�้าตาลน้อย ซึ่งล้วนเป็น
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และ
เพือ่รองรบัการขยายตวัของธรุกจิภายใต้แบรนด์ของบรษิทัเองและแบรนด์
ทีร่บัจ้างผลติ ซึง่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติและขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของบรษิทัในระยะยาว นอกจากนัน้ บรษิทัได้มแีผนการตดิตัง้
สายการผลิตแบบ Cold Aseptic Filling หรือ CAF สายการผลิตที่ 4 
ณ โรงงานอุตสาหกรรมอ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยคาดว่าจะเริ่ม
การผลิตเชิงพาณิชย์ประมาณปลายปี 2559 

ส�าหรับการจัดอันดับเครดิต บริษัทยังคงได้รับการจัดอันดับเครดิตทั้ง
ส่วนขององค์กรและตราสารหนี้จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จ�ากัด เมื่อเดือน
ธนัวาคม 2558 ทีร่ะดบั A- แนวโน้มอันดบัเครดติคงที ่สะท้อนถงึสถานะ
บรษิทัซ่ึงเป็นหนึง่ในผูผ้ลติชาเขยีวช้ันน�าในประเทศไทยและมตีราสัญลักษณ์
ซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างด ีโดยเป็นอนัดบัเครดติ คงเดมิจากปี 2557 ซึง่เป็นการ
แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงด้วยอีกประการหนึ่ง 

ส่วนในด้านการดูแลสังคม บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาภาพลักษณ์และ 
การท�ากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 
อย่างต่อเนื่องทั้งในกระบวนการด�าเนินธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิง่แวดล้อม บรษิทัได้ให้ความส�าคญัและสนบัสนนุด้านการศกึษา ตลอดจน
การส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
แก่เยาวชน

ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอเรยีนว่าผู้บรหิารและพนกังานทุกคน
ต่างมีความมุง่มัน่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละด�าเนนิธุรกจิด้วยความเพยีรพยายาม 
วิริยอุตสาหะ อดกลั้น อดทน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมด้วยสติและ
ปัญญา เพือ่น�าพาบรษิทัให้เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืทัง้ในธรุกจิเครือ่งดืม่
และธุรกิจอาหาร อีกทั้งรักษาความเป็นผู้น�าทางการตลาดอาหารญี่ปุ่น
และธุรกิจชาเขียว โดยใช้เครือข่ายทางธุรกิจทั้งด้านการผลิตและ
การจัดจ�าหน่ายของบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด
(มหาชน) ให้เกดิประโยชน์สงูสุด เพือ่ท่ีจะสร้างความเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง
และมั่นคงทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ จึงขอให้ท่านได้โปรด
ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�าเนินกิจการของผู้บริหารของบริษัท 
เพื่อประโยชน์ความเจริญของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกคนตลอดไป

ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
สากลโลกและพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดคุ้มครองและอ�านวยพรให้ 
ผู้ถือหุ้นทุกท่านจงประสบแต่ความสุข จงประสบความส�าเร็จในกิจการ
ทั้งปวงตามที่ท่านได้มุ่งหวังทุกประการ

 
 
 
         
(นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล)
ประธานกรรมการบริษัท
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เส้นชัยของอาหารทุกจาน อยู่ที่คำแรกของผู้ทาน

เชื่อหรือไม่ว่าศาสตร์อาหารชั้นสูงของญี่ปุ่นนั้น 
มิได้ปิดบทลงเมื่อปรุงอาหารเลิศรสเสร็จ
และวางพร้อมเสิร์ฟบนจาน  ...แต่คำนึงถึง
ผู้รับประทานเป็นที่ตั้งเสมอ อาหารและเครื่องดื่ม
แบบญี่ปุ่นที่เหมาะกับคนไทย จึงแตกต่างจาก
อาหารญี่ปุ่นเพื่อคนญี่ปุ่น รสชาติทั้งหมดในนาม 
“โออิชิ”นั้น ไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจาก
ความตั้งใจ ค้นคว้า และปรับปรุง จนเราได้
วิถีแห่งความสำเร็จแบบ “โออิชิ” ที่ทำให้
เราเป็นหนึ่งในใจลูกค้าชาวไทยเสมอมา



ข้อมูล
 ท่ัวไป

ข้อมูล
 อ้างอิง

ชื่อบริษัท : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประกอบธุรกิจ : บริษัทรวมถึงบริษัทย่อยประกอบธุรกิจอาหารญี่ปุ่น และ
เครื่องดื่มชาเขียว “โออิชิ” “ชาคูลล์ซ่า” “ฟรุตโตะ” “คาบูเซฉะ” และ
เครื่องดื่ม “โอเฮิร์บ” 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000150

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่: เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ 
ชั้นที่ 19 และชั้นที่ 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330

โฮมเพจบริษัท : www.oishigroup.com

โทรศัพท ์: (02) 785-8888

โทรสาร : (02) 785-8889

ทุนจดทะเบียน : 375,000,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 375,000,000 บาท

ชนิดและจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด : 
หุ้นสามัญจ�านวน 187,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท 

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 
OISHI ส�าหรับหุ้นสามัญ

ชื่อย่อหุ้นกู้ที่จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : 
1. OISHI168A ส�าหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2556 ครบก�าหนดไถ่ถอน
 ปี พ.ศ. 2559
2. OISHI18DA ส�าหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ครบก�าหนดไถ่ถอน
 ปี พ.ศ. 2561

ข้อมูลส�าคัญอื่น
- ไม่มี -

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009-9000

นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัท
หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (02) 544- 2923

หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (02) 298-0821

ผู้ตรวจสอบบัญช ี 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 50-51 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ (02) 677-2000

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ากัด
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ (02) 264-8000

นายมหินทร์ กรัยวิเชียร 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ (02) 785-5251

นักลงทุนสัมพันธ ์
นางสาวกัญจภรณ์ กิตติอัมพานนท์
เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้นที่ 19  ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (02) 785-8888 
E-mail : investorrelations@oishigroup.com 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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จุดที่สูงที่สุด คือ จุดที่ต้องมีความพยายามครั้งใหม่

“ที่ 1” ... ตำแหน่งนี้อาจกลายเป็นกับดัก
พรางตาสำหรับผู้ประสบความสำเร็จ
ที่ไม่คิดพัฒนาต่อไป
  
“โออิชิ  กรุ๊ป” จึงไม่เคยยึดติดกับคำว่า 
“ผู้นำ” ในตลาด แต่กลับอาศัย
การยอมรับนั้น เป็นแรงส่งให้เราค้นหา
วัตถุดิบที่ดีเลิศจากแหล่งใหม่ ๆ 
ค้นคว้าสูตรที่ล้ำลึกกว่าเดิม เพื่อ
สร้างสรรค์คำว่า “ที่สุด” ให้มิติ
ความน่าประทับใจที่แตกต่างและ
มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้ทุกคำและ
ทุกจิบของลูกค้า... น่าประทับใจ
และใหม่ขึ้นอยู่เสมอ



ข้อมูลส�าคัญ
 ทางการเงิน

สรุปฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

                                                                                            หน่วย : พันบาท

  งบการเงินรวม
2558 2557 2556

สินทรัพย์รวม 9,088,874 9,131,549 7,907,771

หนี้สินรวม 5,005,645 5,497,349 4,499,343

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,083,229 3,634,200 3,408,428

รายได้จากการขายและการให้บริการ 12,878,814 12,404,500 12,208,112

รายได้รวม 12,963,161 12,516,346 12,269,238

ก�าไรสุทธิ  703,735 520,760 455,572

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 712,191 524,935 455,572

สรุปอัตราส่วนทางการเงิน

  งบการเงินรวม
2558 2557 2556

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (%) 5.5% 4.2% 3.7%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 18.5% 14.9% 14.0%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 7.8% 6.2% 6.0%
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3.80 2.80 2.43

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.00 1.60 1.30

ในปี 2558 บรษัิทมรีายได้จากการขายรวมจ�านวน 12,879 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ล้ว 3.8% โดยมรีายได้จากธรุกจิเครือ่งดืม่จ�านวน 6,307 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 8.7% และมีรายได้จากธุรกิจอาหารจ�านวน 6,572 ล้านบาท หรือลดลงจากปีที่แล้ว 0.5% สาเหตุหลักเนื่องจาก 

1. ธุรกิจเครื่องดื่ม ความส�าเร็จของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการท�ากิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญการตลาดที่เข้าถึงความต้องการของ
ลูกค้า รวมถึงการเติบโตของรายได้จากการขายสินค้าและการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีไม่ใช่ตราสินค้าของบริษัท ท�าให้รายได้ของธุรกิจเคร่ืองด่ืม
เติบโตขึ้น 8.7% ถึงแม้ว่ามูลค่าตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) และชาเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD green tea market) จะมีมูลค่าลดลง
ประมาณ 2.5% และ 3.8% ตามล�าดับก็ตาม

2. ธุรกิจอาหาร แม้จะมีการเปิดสาขาร้านอาหารใหม่จ�านวน 30 สาขา แต่ได้มีการปิดด�าเนินการสาขาร้านอาหารท่ีมีผลประกอบการไม่ดีจ�านวน 14 สาขา 
(สาขารวม ณ ส้ินปี 2558 เท่ากับ 241 สาขา รวมสาขาในต่างประเทศ) ประกอบกับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจท่ียังคงไม่ดีนักและการชะลอการจับจ่าย
ใช้สอยของผู้บริโภค ตลอดจนเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจอาหาร ท�าให้รายได้ของ
ธุรกิจอาหารลดลงเล็กน้อย

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส�าหรับปี 2558 เท่ากับ 712 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 35.7% โดยมีสาเหตุหลักมาจากความส�าเร็จในการเน้น
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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คณะกรรมการ
 และผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา 
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
- นิติศาสตร์บัณฑิต (LL.B)           

(เกียรตินิยมอันดับ 2)            
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M)  
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) 

 USA.
- นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
- เนติบัณฑิตไทย                                

ส�านักศึกษาอบรมกฎหมายแห่ง            
เนติบัณฑิตยสภา

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา 
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ                      

สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน 
 USA.
- ปริญญาโท                                      

สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคาร 
มหาวิทยาลัยบอสตัน                      
USA.

 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป           
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- อักษรศาสตร์บัณฑิต                      

สาขาวิชาประวัติศาสตร์              
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509)

- ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                 
จาก Michigan State University, 
USA. (2511)

- ปริญญาเอก (Ph.D.)                          
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ จาก Michigan State 
University, USA. (2515)

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์           
สาขา Humanities จาก Schiller 
International University,           
London (2546)

คณะกรรมการ
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นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต          

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Business 

Administration (MBA)           
Syracuse University,                      
USA. (ด้วยทุน USAID) 

นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรีบัญชี                    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทบัญชี                    

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการ 
และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี Accounting                      

St. Louis University                    
USA.

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ            
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต           

(เกียรตินิยมอันดับ 1)             
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Mini MBA                                     
สาขา Leadership Management 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต               

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
(สถติิประยกุต์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต        
สาขาการตลาดและการจัดการทั่วไป  
Cleveland State University         
USA.

- ประกาศนียบัตร Business and 
Administration Extension School 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด                      
USA.

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์          

(วิทยาศาสตร์การอาหาร)          
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี        
(เกียรตินิยมอันดับ 2)                        
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ                 
Massey University New Zealand

- Master Brewer                               
The Scandinavian School of 
Brewing ประเทศเดนมาร์ค

- ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์        
Technical University Berlin         
Germany

คณะกรรมการ
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คณะผู้บริหาร

นายไพศาล อ่าวสถาพร
รองกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการบริหาร 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ                                                

Indiana Institute of Technology,                                     
Fort Wayne, Indiana, USA.

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ                
Johnson & Wales University, Providence,                   
Rhode Island, USA.

- หลักสูตร CEDI - Babson Entrepreneurial                
Leadership Program Babson College,            
Massachusetts, USA.

นางเจษฎากร โคชส์ 
รองกรรมการผู้จัดการ 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด)                            

University of Dallas, Irvin, Texas, USA.

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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คณะผู้บริหาร

14

นางจิตเกษม หมู่มิ่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร                              

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน              

University of North Carolina at Chapel Hill,               
North Carolina, USA.

- หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับเลขานุการบริษัท ปี 2555   
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)                   
รุ่นที่ 184/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership 
Program Babson College, Massachusetts, USA.

นางไพฑูรย์ ศิริบวรเกียรติ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ (จิตวิทยา)                           

Middlesex University, England
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต-การศึกษา                                  

London University, England
- ปริญญาโทการตลาด 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (1)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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นางจิตเกษม หมู่มิ่ง
เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร  
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน 
 University of North Carolina at Chapel Hill, 
 North Carolina, USA.
- หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับเลขานุการบริษัท ปี 2555   

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)                    

รุ่นที่ 184/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership 

Program Babson College, Massachusetts, USA.

นายสงวน พงศ์หว่าน (2)

ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปรญิญาตร ีสาขากฎหมาย คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิส�าหรบัผูบ้รหิาร 
 สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- วฒิุบตัรผู้ตรวจสอบภายในวชิาชพี (CPIAT – สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)
- ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต (CPA – สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์)
- ผูต้รวจสอบและรบัรองบญัช ี(CPTA กรมสรรพากร)
- Director Certification Program (DCP-149) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Advanced Audit Committee Programs (AACP-8 & ACP-37) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Role of Nomination and Governance Committee (RNG-1) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Role of Compensation Committee (RCC-13) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Financial Institution Governance Program (FGP-7)
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Risk Management Program (RMP-3) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- Ethical Leadership Program (ELP-1) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
- Chief Financial Officer Certification Program for Senior Executive 

(CFO-16) สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 

หมายเหตุ 
(1)   การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(2)   นายสงวน พงศ์หว่าน เกษียณอายุตามข้อบังคับการท�างานของบริษัท ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
 29 ธันวาคม 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นางสาวชนัทนุช วงศ์วรรณ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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“ทีมงาน” คือ เครื่องปรุงที่สำคัญที่สุด

“โออิชิ กรุ๊ป” ให้ความสำคัญต่อ
ทีมงานทุกคน เสมือนเป็นเครื่องปรุง
แห่งความสำเร็จที่ขาดไม่ได้ เราจึง
ปลูกฝังวิถีการทำงานที่มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ 
ทรงพลังแบบญี่ปุ่น แต่อาทร เปิดกว้าง 
และมองโลกแง่ดีแบบคนไทย พร้อมด้วย
มุมมองกว้างไกลอย่างเท่าทันโลก
ความสำเร็จของ “โออิชิ” ในวันนี้ 
จึงพูดได้เต็มปากว่าเป็นฝีมือคนไทย 
ที่ใจแข็งแกร่งแบบญี่ปุ่น ในระดับ
มาตรฐานโลกแล้วจริง ๆ



นโยบายและภาพรวม
 การประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกจิท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั รวมถงึทบทวนอยูเ่สมอเพือ่ให้วสิยัทัศน์
และพนัธกจิของกลุม่บรษิทัมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์
และสภาวะเศรษฐกจิปัจจบุนั โดยเปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้น�าและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่”

พันธกิจ

1. รักษาคุณภาพการผลิตและการบริการธุรกิจ ทางด้านอาหาร เบเกอร่ี 
และเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ มุ่งม่ันสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภค 
ในสินค้าของ “โออิชิ” ให้มีความต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความส�าคัญกับ
การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี

2. เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจสูงสุด
แก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับการยอมรับ จากทั้งตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3. ปรบัปรงุกระบวนการผลติอย่างต่อเนือ่ง โดยการน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
มาใช้ในกระบวนการผลิต การวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์     

 เพิม่ประสทิธภิาพในการผลิตและการแข่งขนั ในด้านราคาและด้านคณุภาพ
 กับคู่แข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดัน

ให้เศรษฐกจิของประเทศไทย มคีวามเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิมากขึน้

กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในระดับกลุ่มบริษัท

วิสัยทัศน์ 2020

บรษิทัได้ด�าเนนิธรุกจิตามแผน “วิสยัทศัน์ 2020” อย่างต่อเนือ่ง ซึง่แผน
วสิยัทศัน์ดงักล่าวเป็นแผนการด�าเนนิธรุกิจของกลุม่บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 
จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั (“กลุม่บรษิทั”) ทีใ่ห้ความส�าคัญกับการก้าวเป็น
ผู้น�าธรุกิจเครือ่งดืม่ในภมูภิาคอาเซยีนอย่างมัน่คงและย่ังยนื ทัง้นี ้หากมอง
ในมมุมองภาพรวมแล้วจะพบว่า กลุม่บรษิทัได้พฒันาและเติบโตจนกลายเป็น 
กลุม่ธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่ศีกัยภาพและมรีากฐานทีแ่ขง็แกร่ง ไม่ว่า
จะเป็นท้ังในแง่ของการเตบิโตของรายได้ ขนาดของธรุกจิ สถานะทางการตลาด 
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และกลุ่มลกูค้า รวมไปถึงการครอบคลมุ
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายทีม่อียูใ่นภูมิภาคอาเซียน

ในการก้าวสู่ความเป็นผู้น�าธุรกิจในอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่าง
แท้จริงนั้น บริษัทจ�าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน เพื่อ
สร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดจากรากฐานของกลุม่บรษิทั เพิม่ประสทิธภิาพ
จากจุดแขง็ขององค์กรท่ีใหญ่และหลากหลาย และเพือ่ให้การด�าเนินธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ก�าหนดกลยทุธ์หลกั         
5 ข้ออนัได้แก่ 1. การเตบิโต (Growth) 2. ความหลากหลาย (Diversity) 
3. ตราสินค้า (Brands) 4. การขายและกระจายสินค้า (Reach)             
5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในระดับ        
กลุ่มบริษัทที่เป็นตัวก�าหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ในภาพรวมเพือ่ให้      
บรรลเุป้าหมายในการก้าวสู่ความเป็นผูน้�าธรุกิจในอาเซียนอย่างมั่นคง
และยั่งยืน โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจในระดับของ         
กลุ่มบริษัทโออิชิซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้

5.1 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

ในการประกอบธุรกิจอาหารและธุรกิจเครื่องดื่มของกลุ่มโออิชินั้น บริษัท
ให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ก่อให้เกิด
ความส�าเร็จต่อกิจการ สรุปได้ 7 ประการดังนี้

5.1.1 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง โดยการน�าเสนอ 
สินค้าเพื่อสุขภาพที่เน้นคุณภาพ (Brands)

 ตัง้แต่เร่ิมต้นกิจการ บริษทัได้ก�าหนดหลักการและแนวทางการ
ด�าเนนิธุรกิจอย่างชัดเจน คอืการท�าธุรกิจร้านอาหารญีปุ่น่และ
เคร่ืองดืม่สไตล์ญีปุ่่น ท่ีเน้นคณุภาพเป็นส�าคญั ภายใต้ช่ือ “โออชิ”ิ 
ท�าให้ช่ือของ “โออชิิ” เป็นทีย่อมรับของผูบ้ริโภค ในปัจจบัุนสนิค้า
ของบริษทัเตบิโตอย่างรวดเร็ว และเป็นทีนิ่ยมอย่างกว้างขวาง
ส�าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคทีรั่กสขุภาพ นอกจากนัน้ บริษทั ยงัได้เน้น
การสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์เพือ่ให้ “โออชิิ” เป็นแบรนด์

 ทีอ่ยูใ่นใจผู้บรโิภค โดยการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้อง
 กับไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นนวตักรรมด้านผลติภณัฑ์ 

กิจกรรม และแคมเปญต่างๆ รวมทัง้พฒันารูปแบบการเข้าถงึ
กลุ่มผูบ้ริโภคยคุใหม่ เพือ่ให้แบรนด์ดทูนัสมัย สนกุสนาน และได้รบั
การยอมรับอย่างกว้างขวาง

5.1.2 กลยุทธ์การเติบโต (Growth)

 บริษทัมุ่งเน้นการเตบิโตของรายได้และผลการด�าเนนิงานโดยให้
 ความส�าคญักับทัง้ธุรกิจเคร่ืองด่ืมและอาหาร รวมถึงพฒันา

นวตักรรมสนิค้าและรูปแบบการส่งเสริมการขายทีโ่ดนใจผูบ้รโิภค

5.1.3 กลยุทธ์การสร้างความหลากหลาย (Diversity)

 บริษทัได้ตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายของผูบ้ริโภค
 ด้วยผลิตภัณฑ์ทีมี่ให้เลือกมากมายหลายชนดิทีต่อบโจทย์ได้ทกุเพศ
 ทกุวัย นอกจากนี ้ยงัพยายามขยายธุรกิจทัง้อาหารและเครือ่งดืม่

ไปยงัต่างประเทศเพือ่ให้ท่ีมาของแหล่งรายได้มีความหลากหลาย
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 และครอบคลมุตลาดทีม่ศีกัยภาพทัง้ในและต่างประเทศ โดยมีทมีงาน
 มอือาชพีทีม่คีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ในด้านท่ีต่างกัน

และพร้อมทีจ่ะร่วมมอืกนัท�าให้บรษิทับรรลเุป้าหมายได้ 

5.1.4 กลยุทธ์การบริหารประโยชน์จากช่องทางการจ�าหน่ายที่มี
ทั่วถึง (Reach)

 บรษิทัใช้ผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใหญ่ทีม่ปีระสบการณ์ร่วมกบัทมีงาน
 การตลาดของบรษิทัในการท�าการตลาด ส่งผลให้ผลติภณัฑ์

เครือ่งดืม่กระจายถงึผูบ้รโิภคอย่างทัว่ถงึ ทางด้านธรุกิจอาหาร 
บรษิทัยงัคงด�าเนนิกลยทุธ์ขยายสาขาทัง้ในกรงุเทพมหานคร
และต่างจงัหวดัอย่างต่อเนือ่ง

5.1.5 กลยทุธ์การสร้างความเป็นมอือาชพี (Professionalism)

 บรษิทัได้พฒันาความพร้อมของบคุลากร และพฒันาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่การท�างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ

5.1.6 กลยทุธ์การวเิคราะห์ลกูค้าและด�าเนินกลยทุธ์การตลาดต่อเนือ่ง

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของสนิค้าโออชิคิรอบคลมุกลุม่ผูบ้ริโภค
ทุกเพศทุกวัยทีร่กัสขุภาพและมวีถิชีวีติทีท่นัสมยั ชืน่ชอบการบริโภค
อาหารและเครือ่งดืม่ทีเ่ป็นผลดต่ีอสขุภาพ ซึง่อาหารญีปุ่่นและ
เครือ่งดืม่ชาเขยีวกส็ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุม่นีไ้ด้โดยตรง ทีผ่่านมาบรษิทัได้ด�าเนนิกลยทุธ์การตลาด
ประชาสมัพนัธ์สนิค้าของบรษิทัอย่างต่อเนือ่งกบัลกูค้ากลุม่ดงักล่าว
ผ่านสือ่โฆษณาทัง้ทางโทรทศัน์ วิทยุ และสือ่สิง่พมิพ์ต่างๆ 
นอกจากนัน้ แนวทางปัจจบุนับรษิทัยงัได้มุง่เน้นไปทีส่ือ่ดิจติอล 
สือ่ออนไลน์ และสือ่ทางเลอืกใหม่ๆ รวมถงึให้ความส�าคญักับ 
การตดิตามความคดิเหน็ของลกูค้าเพือ่น�ามาปรับปรงุงานบริการ
ให้คงมาตรฐานอย่างสม�า่เสมอ

5.1.7 กลยทุธ์การบรหิารต้นทนุอย่างมปีระสทิธภิาพ

 บรษิทัให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการต้นทนุวตัถดุบิ สร้าง
อ�านาจต่อรองกบัผูจ้�าหน่าย เพือ่รกัษาระดบัต้นทนุและผลประกอบการ 
ด้วยระบบการบรหิารการผลติ และการจดัส่งผ่านครวักลางซึง่เป็น
ศนูย์กลางการผลติอาหารและเครือ่งดืม่ให้แก่กลุม่บรษิทัโออิชิ 
ท�าให้บรษิทัสามารถบรหิารต้นทนุการจดัซือ้และต้นทนุการผลิต
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ก่อให้เกดิการประหยดัจากการผลิตใน
ขนาดและปรมิาณทีส่งู

5.2 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจอาหาร 

5.2.1 คุณภาพและความคุม้ค่าของผลติภณัฑ์และบรกิาร

 เพือ่ให้ความม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์มีความสด สะอาด ปลอดภยั และ
ความคุม้ค่าของผูบ้ริโภค ทัง้ทางด้านปริมาณและราคาเพือ่ให้ 
ผูบ้ริโภคได้รับความพอใจสงูสดุ โดยเห็นได้จากการให้บริการอาหาร
สไตล์บุฟเฟต์ทีมี่อาหารให้เลือกหลากหลายและไม่จ�ากัดปรมิาณ
การรับประทานในระดับราคาทีเ่หมาะสม

 ส�าหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน ทางบริษทัได้มกีาร
รักษาคณุภาพของสนิค้าอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ได้สนิค้าทีส่ะอาด
และปลอดภัย ทัง้นี ้เพือ่ให้ผูบ้ริโภคมีความม่ันใจและเช่ือมัน่ใน
คณุภาพของสนิค้าอย่างแท้จริง

5.2.2 ความหลากหลายของผลติภัณฑ์และบรกิาร

 บริษทัแบ่งลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลักตามลักษณะของอาหาร 
บริการ และเคร่ืองหมายการค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายดงันี้

(1) โออิชิ แกรนด์ โออิชิ บุฟเฟต์  และ Nikuya เน้นกลุ่มลูกค้า
ที่มีระดับรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง

(2) ชาบูชิ เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปานกลาง

(3) โออิชิ ราเมน และคาคาชิ เน้นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น วัยเริ่มต้น
ท�างาน และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความรวดเร็ว

 ทัง้นี ้ทางบริษทัได้มีการขยายสายผลติภัณฑ์ทัง้กลุ่มของอาหาร
 แช่เยน็และแช่แข็งให้มากข้ึน เพือ่ให้สามารถรองรับต่อความต้องการ
 ของตลาดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากข้ึน อาทิ 

กลุ่มขนมปังรูปหน้าสตัว์ทีเ่น้นกลุ่มเด็ก กลุ่มแซนวชิเพือ่สุขภาพ 
หรือกลุ่มเส้นบะหม่ีราเมน ทีเ่น้นกลุ่มทีช่ื่นชอบอาหารประเภทเส้น
และรสชาตใินรูปแบบญีปุ่่น

5.2.3 กลยทุธ์การออกรายการอาหาร

 กลยทุธ์การจดัวางอาหารทีห่ลากหลายอย่างมีศลิปะเป็นเสน่ห์
อย่างหนึง่ในการดึงดูดลูกค้า และกระตุน้ให้ลูกค้าไม่ตดิอยู่กับ
การบริโภคอาหารชนดิใดชนดิหนึง่โดยเฉพาะ ซึง่การด�าเนนิกลยุทธ์
ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างความพงึพอใจให้กับลกูค้าแล้ว   
ยงัสามารถควบคมุต้นทนุวตัถุดิบได้อีกทางหนึง่ด้วย โดยเมนู
อาหารบางรายการของโออิชิ บุฟเฟต์ จะถูกเปลีย่นทกุๆ 3 เดอืน 
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5.2.4 กลยทุธ์การขยายสาขาเพ่ือครอบคลุมพ้ืนท่ีเป้าหมาย

 บรษิทัด�าเนนิการเปิดและขยายสาขาให้บรกิารครอบคลมุพืน้ที่    
 ท่ัวกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล โดยเฉพาะในห้างสรรพสนิค้าหลกั
 ต่างๆ เพือ่สร้างความสะดวกให้กับลกูค้าและเข้าถงึกลุม่ลูกค้า

เป้าหมาย

5.2.5 กลยทุธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้สือ่โฆษณา

 บรษิทัได้จดัให้มีกจิกรรมพเิศษในการส่งเสริมการขายส�าหรับธุรกิจ
ร้านอาหารอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็นการกระตุน้ยอดขาย ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้รโิภค และสร้างความประทบัใจให้กบัลูกค้า 

 โดยบรษิทัได้จดัให้มบีตัรสมาชกิทัว่ไป (Member Card) ทีใ่ห้ส่วนลด
 พเิศษ นอกจากน้ี กลุ่มบรษัิทโออิชิได้ด�าเนนิการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
 ผ่านสือ่โฆษณาต่าง ๆ ทัง้ทางวทิย ุโทรทศัน์ สือ่ออนไลน์ ชุมชน

ออนไลน์ และป้ายโฆษณา (Billboard)

 นอกจากนี ้ส�าหรบัธรุกจิอาหารพร้อมปรงุและพร้อมทาน บริษทัยงั
คงเน้นการสร้างการรบัรูแ้ละการจดจ�าทีส่ามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย
อย่างต่อเนือ่ง ทัง้กจิกรรมทางการตลาดทีเ่น้นการร่วมสนกุ และ

 ลุน้ชงิโชค รวมถึงการจดัรายการส่งเสรมิการขายทีส่ามารถเชือ่มโยง
 ไปยงัธรุกจิเครือ่งดืม่และธรุกจิร้านอาหารในกลุม่บรษิทัโออชิิอกีด้วย

5.2.6 กลยทุธ์การก�าหนดราคา

 บรษิทัมสิีนค้าและบรกิารท่ีหลากหลายประเภทและราคาในหลากหลาย
 แบรนด์ ซึง่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าทีมี่

ก�าลงัซือ้ได้อย่างครอบคลมุและมปีระสทิธภิาพ ทัง้กลุ่มลกูค้าวยัรุ่น 
นสิติ นกัศกึษา วยัท�างาน ครอบครัว และผูท้ีใ่ส่ใจในสขุภาพ 

5.2.7 การขยายช่องทางการจดัจ�าหน่าย 

 ทางบรษิทัได้เน้นการขยายช่องทางการจดัจ�าหน่ายเพิม่มากข้ึน 
ทัง้ร้านสะดวกซือ้และซปุเปอร์มาร์เกต็ อกีทัง้กลุม่ธรุกจิท่ีให้บริการ
ด้านอาหาร (Horeca) โดยเน้นกลุม่ธรุกจิโรงแรม ร้านอาหารและ
การจดัเลีย้ง นอกจากน้ี ยงัได้เพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่ายในลักษณะ
ของรถบรกิารอาหารเคลือ่นที ่ (Food Truck) ทีส่ามารถจ�าหน่าย
อาหารพร้อมทานได้ตามสถานทีต่่างๆ ซึง่เป็นการขยายช่องทาง 
การจดัจ�าหน่ายและสร้างตราสนิค้าให้เป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้

5.3 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

5.3.1 คุณภาพของผลติภัณฑ์และบรกิาร

 ในการผลิตและจ�าหน่ายเคร่ืองดืม่ชาเขียวพร้อมดืม่ บริษทัได้ค�านงึ
ถึงความพถีิพถัินในกระบวนการผลิต ตัง้แต่น�า้สะอาดทีผ่่านการ 
กรองด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคดัเลือกใบชาสด
ทีมี่คณุภาพ และการเลือกใช้ฟรุกโตสไซรปัในการผลติ รวมถงึ
การออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมชาเขียว โออชิิ คาบเูซฉะ 
ซึง่เป็นชาพร้อมด่ืมระดับพรีเม่ียมทีอ่อกมาเพือ่ตอบสนอง    
ความต้องการของผูบ้ริโภคทีรั่กสขุภาพ 

5.3.2 ความหลากหลายของผลติภัณฑ์

 บริษทัมผีลติภณัฑ์ทีห่ลากหลายเพือ่เจาะกลุม่ลกูค้าทีม่คีวามต้องการ
ที่แตกต่างกัน ด้วยการสร้างสรรค์รสชาติของสินค้าให้มีความ
หลากหลายเพือ่ให้ผูบ้รโิภคได้เลอืกสรรตามความต้องการ ภายใต้
รปูลกัษณ์ของบรรจภุณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แต่ละกลุ่ม โดยในปี 2559 บริษัทมี
แผนในการออกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความโดดเด่นทั้งใน
ด้านรสชาตแิละแตกต่างจากชาพร้อมดืม่ทีมี่อยูท่ัว่ไปในท้องตลาด
อีกด้วย 

5.3.3 กลยทุธ์ทางด้านราคาเพือ่ขยายฐานลกูค้า

 ปัจจบัุนบริษทัมีผลิตภัณฑ์ในหลากหลายขนาดและหลายช่วงราคา 
อาทเิช่น ขนาด 250 มล. 380 มล. 500 มล. 800มล. เพือ่ให้
ตอบสนองต่อก�าลังในการซือ้และความต้องการของผูบ้รโิภคได้
อย่างครอบคลุม

5.3.4 กลยทุธ์ทางด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 เพือ่กระจายสนิค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทัว่ถงึ 
บริษทัจงึจดัให้มีการกระจายสนิค้าผ่านช่องทางการจดัจ�าหน่าย
หลากหลายช่องทาง อาทิ (1) ตวัแทนจ�าหน่ายรายใหญ่ คือกลุม่
บริษทัในเครือบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทั 
เสริมสขุ จ�ากัด (มหาชน) (2) ร้านอาหารทกุแบรนด์ของกลุม่
บริษทัโออิชิ และ (3) โดยการส่งออกไปจ�าหน่ายยงัต่างประเทศ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558

19



5.3.5 กลยทุธ์การส่งเสรมิการขายและการใช้สือ่โฆษณา

 บรษิทัได้มกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพือ่การส่งเสรมิการขาย
อย่างต่อเนือ่ง นอกเหนือจากการใช้สือ่โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสอืพมิพ์ 
นติยสารต่างๆ แล้ว ยงัมุง่เน้นสือ่ทางเลอืกใหม่ๆ เช่น ทางสือ่
ออนไลน์ หรอืผ่านสือ่ชมุชนออนไลน์ เพือ่ให้การสือ่สารเข้าถึง       
ผูบ้รโิภคได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมทัง้การจดัรายการ
ส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ปีกบัคูค้่าของกลุ่มบริษทั

5.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

5.4.1 ภาวะตลาดธุรกจิอาหาร

ธุรกิจร้านอาหาร

ในปัจจุบัน ตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ด้วยกระแสความนยิมทีเ่ตบิโตอย่างรวดเร็วเช่นนีจ้ะเหน็ได้ว่ามร้ีานอาหาร
ญีปุ่น่เกดิขึน้มากมาย ส่งผลให้มกีารแข่งขนัค่อนข้างสงู บรษิทัจงึให้บรกิาร
ร้านอาหารทีม่คีวามหลากหลาย พฒันาระบบการให้บรกิารภายในร้านอาหาร
และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บรโิภคและคงความเป็นผูน้�าในธรุกจิอาหารสไตล์ญ่ีปุน่ให้สามารถ
ตอบรับต่อสภาวการณ์การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันได้

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 

ในปี 2558 ตลาดอาหารพร้อมทานกลุม่อาหารแช่เยน็ มีอตัราการเตบิโต
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 10 ถึง 15 ด้วยผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองความต้องการและพฤตกิรรมการใช้ชวีติและการบรโิภคในปัจจบุนั
ทีต้่องการรบัประทานอาหารท่ีมคีณุภาพ ทานได้สะดวกและรวดเรว็ รวมถงึ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีความหลากหลาย โดยเน้นและให้ความส�าคัญด้าน
สุขภาพ นอกจากนี้ จากการขยายตัวของช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้า
ดงักล่าว การเพิม่ขึน้ของผูป้ระกอบการและการพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร
พร้อมทานที่มีความหลากหลายและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค
มากย่ิงขึน้ ธรุกจิดงักล่าวจงึถือได้ว่ามีแนวโน้มการเตบิโตของสภาวการณ์
การแข่งขนัทีส่งูขึน้ บริษทัจงึควรใช้โอกาสจากความช�านาญในธรุกจิอาหาร
ญี่ปุ่นและความพร้อมด้านก�าลังการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายและแปลกใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความแปลกใหม่เพือ่ดงึดดูความสนใจของผู้บรโิภค อนัจะเป็นการขยายฐาน
การตลาดของผลติภณัฑ์อาหารพร้อมทาน และสร้างสถานะทีด่ใีนการแข่งขนั
ทางธรุกิจดงักล่าวด้วย แต่ขณะเดยีวกนักลุม่อาหารประเภทแช่แข็ง โดยเฉพาะ
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านกลุ่มห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ซึ่งมีสภาวะการเติบโตที่ลดลงหรือคงที่ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของ 

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในปริมาณที่
ไม่มากนกัและยอมรบัในการซือ้สนิค้าทีม่รีาคาต่อหน่วยท่ีสงูขึน้ เพือ่ลดการเกบ็
สตอ็กสนิค้าในตู้เยน็และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงท�าให้กลุม่ลกูค้าหันไป
ซื้อสินค้าในกลุ่มของอาหารแช่แข็งผ่านช่องทางร้านสะดวกซือ้ทดแทน 
ส่งผลให้ร้านสะดวกซือ้มีอตัราการขยายตวัท่ีสงูขึน้นั่นเอง

5.4.2 ภาวะตลาดธรุกิจเครือ่งดืม่

ส�าหรับนโยบายและกิจกรรมทางการตลาดในปีทีผ่่านมานัน้ ผลิตภณัฑ์
ชาเขียวโออิชิ กรีนทยีงัคงเน้นการสร้างตวัตนและภาพลักษณ์ตราสนิค้า
ให้มีความโดดเด่นและแตกต่าง โดยยงัคงใช้คอนเซปต์ในการสือ่สาร        
“มีโออชิิ ชีวติโอจงั” ซ่ึงเร่ิมสือ่สารมาตัง้แต่ปี 2557 และประสบความส�าเรจ็
เป็นอย่างดี รวมถึงเน้นการสร้างสรรค์นวตักรรมผลิตภัณฑ์และการจดั
กิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี เร่ิมจากกิจกรรมทีส่่งเสรมิ
การขายสนิค้าในช่วงฤดูร้อนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขาย “รหัสโออชิิ 
ซิง่ท่ัวไทย” กิจกรรมต้อนรับวนัแม่และเสริมสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครัว
กับกิจกรรม “โออชิิ เลิฟทุกขวด บอกรักได้ทกุคน” ท่ีชวนลูกมาบอกรักแม่
ในรูปแบบทีไ่ม่เหมือนใคร

โดยในปี 2558  ตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทชาเขียวพร้อมดืม่ ยงัคงเผชญิ
สภาวะการแข่งขันทีรุ่นแรง ทัง้ด้านการแข่งขันด้านราคา และการแข่งขนั
ด้านการจดัรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคทีล่ดลง 
อย่างไรก็ตาม ชาเขียวพร้อมด่ืมโออิชิ กรนีที ยงัสามารถรักษาความเป็น
ผูน้�าตลาดในตลาดชาเขียวพร้อมด่ืมได้อย่างแข็งแกร่ง

จากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีเ่พิม่สงูข้ึนดังกล่าว บริษทัจงึให้
ความส�าคญักับการค้นคว้าและพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ริโภคทีห่ลากหลายและสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่ความได้เปรียบในการแข่งขัน อาท ิการออกจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์รสชาตใิหม่ ได้แก่ ชาเขียวรสแตงโม และการปรับเปล่ียนรปูแบบ
บรรจภัุณฑ์ให้มีความสดใส โดดเด่นมากยิง่ข้ึน ได้แก่ ชาเขียวรสผลไม้
ตราโออิชิ ฟรุตโตะ รวมถึงการก�าหนดผลิตภัณฑ์ทีเ่หมาะสมส�าหรบัขาย
ในแต่ละช่องทางจดัจ�าหน่ายเพือ่ให้ตรงกับความต้องการของฐานลกูค้า
ของแต่ละช่องทาง

นอกจากนี ้ยงัมุ่งเน้นในการสร้างการรับรู้และความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตราสนิค้าและผูบ้ริโภคผ่านสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่บนสือ่ดจิติอลทีปั่จจบัุนยิง่ทวคีวามส�าคญัเพิม่มากข้ึน เนือ่งด้วย
พฤตกิรรมของผูบ้ริโภคทีใ่ช้เวลาบนสือ่ออนไลน์ และสือ่โซเชียลเพิม่มากข้ึน 
ซึง่ผลิตภัณฑ์ชาเขียวโออิชิ กรีนท ีสามารถขยายฐานแฟนเพจในเฟซบุก๊
เพิม่สงูข้ึนเป็น 3.3 ล้านคน ตดิอันดับ 1 ใน 3 ของผลิตภัณฑ์ในกลุม่
สนิค้าอุปโภคบริโภคทีมี่ฐานแฟนเพจบนเฟซบุ๊กในประเทศไทยสงูสดุ
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5.5 บตัรส่งเสริมการลงทนุ 

บรษิทั โออชิ ิเทรดดิง้ จ�ากดั (“โออิช ิเทรดดิง้”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ได้รับ
บตัรส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ซึง่บตัรส่งเสริม
การลงทนุยงัคงเหลอืสทิธปิระโยชน์ตามรายละเอยีดดงันี้

5.5.1 วนัที ่1 สงิหาคม 2555 ส�าหรบักิจการผลติน�า้พชืผกั ผลไม้
 บรรจภุาชนะผนึกท่ีโรงงาน ในท้องท่ีจงัหวัดสระบรีุ บตัรส่งเสรมิ
 เลขที ่2569(2)/2555

สทิธปิระโยชน์ทีส่�าคญัสรปุดงันี้

•	 อนุญาตน�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้�านาญการเข้ามา
ในราชอาณาจกัรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาท่ีคณะ
กรรมการเหน็สมควร โดยอนญุาตให้ท�างานเฉพาะต�าแหน่ง
หน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการเหน็ชอบ

•	 ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัรตามทีค่ณะกรรมการ
พจิารณาอนมุตัิ

•	 ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการ
ประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิมกี�าหนดเวลา 8 ปี นบัจาก
วนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการนัน้ และในกรณีที่
ประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาท่ีได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ 
นติบิคุคลดงักล่าว ผูร้บัการส่งเสรมิจะได้รบัอนญุาตให้น�า 
ผลขาดทนุประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจาก
ก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รบัยกเว้นภาษเีงินได้
นติบิคุคล มกี�าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปีนบัแต่วนัพ้นก�าหนดเวลานัน้ 
โดยจะเลอืกหกัจากก�าไรสทุธขิองปีใดปีหนึง่หรอืหลายปีก็ได้

•	 ยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสริมไป
รวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

เงือ่นไขส�าคญัสรปุดงันี้

•	 ต้องเร่งรดัฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏิบัตงิาน
แทนช่างฝีมอืหรอืผูช้�านาญการทีเ่ป็นคนต่างด้าวภายในเวลา
ทีก่�าหนด

•	 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิต้องเป็นเครือ่งจกัรใหม่
•	 มกี�าลงัการผลติน�า้พชืผกั	ผลไม้	บรรจภุาชนะผนกึ	ปีละประมาณ	

116 ล้านลติร (เวลาท�างาน 20 ชัว่โมงต่อวนั : 300 วนัต่อปี)
•	 บคุคลผูม้สีญัชาตไิทยจะต้องถอืหุน้รวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	51
 ของทนุจดทะเบยีน

•	 ต้องด�าเนนิการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน	
ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอืน่ทีเ่ทยีบเท่า
ภายใน 2 ปี

•	 ต้องตัง้โรงงานในท้องทีจ่งัหวดัสระบุรี

5.5.2 วนัที ่18 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน
ได้ออกบตัรส่งเสรมิเลขที ่5039(2)/2556 ให้โออิช ิเทรดดิง้ 
ตามมาตรการส่งเสรมิการลงทนุเพือ่ฟ้ืนฟกูารลงทนุจาก
วกิฤตอุทกภัย ปี 2554 โดยออกเป็นบัตรฉบับใหม่มาทดแทน

 บัตรส่งเสรมิฉบับเดมิ (บัตรส่งเสรมิฉบับเดมิเลขท่ี 
1214(2)/2553 และเลขที1่954(2)/2553 ซึง่ 
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุได้ประกาศยกเลกิ 
บัตรเดมิทัง้สองฉบับแล้ว เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2557)

สทิธิประโยชน์ทีส่�าคญัสรุปดังนี้

•	 อนญุาตน�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือผูช้�านาญการเข้ามา
 ในราชอาณาจกัรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ
 เห็นสมควร โดยอนญุาตให้ท�างานเฉพาะต�าแหน่งหน้าทีต่ามท่ี

คณะกรรมการเห็นชอบ
•	 ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเคร่ืองจกัรตามทีค่ณะกรรมการ

พจิารณาอนมัุติ
•	 ยกเว้นภาษเีงินได้นิตบุิคคลส�าหรับก�าไรสทุธิทีไ่ด้จากการประกอบ

กิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่มี
รายได้จากการประกอบกิจการนัน้ และในกรณีทีป่ระกอบกจิการ
ขาดทนุในระหว่างเวลาทีไ่ด้รับยกเว้นภาษเีงินได้นติบุิคคลดงักล่าว 
ผูรั้บการส่งเสริมจะได้รับอนญุาตให้น�าผลขาดทนุประจ�าปีท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างเวลานัน้ไปหักออกจากก�าไรสทุธิทีเ่กิดขึน้
ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษเีงินได้นติบุิคคล มีก�าหนด
เวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพ้นก�าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกั
จากก�าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้

•	 ยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมไปรวม
ค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

เง่ือนไขส�าคญัสรุปดังนี้

•	 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏบิตังิาน
แทนช่างฝีมือหรือผูช้�านาญการทีเ่ป็นคนต่างด้าวภายในเวลา
ทีก่�าหนด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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•	 เครือ่งจกัรท่ีใช้ในกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิต้องเป็นเครือ่งจกัรใหม่
•	 มกี�าลงัการผลติน�า้พชืผกั	ผลไม้	บรรจภุาชนะผนกึ	ดังนี้
 บรรจขุวด ปีละประมาณ 108 ล้านลติร
 บรรจกุล่อง ปีละประมาณ 150 ล้านลติร
 (เวลาท�างาน 20 ชัว่โมงต่อวนั : 300 วนัต่อปี)
•	 บคุคลผูม้สีญัชาตไิทยจะต้องถือหุน้รวมทัง้ส้ินไม่น้อยกว่า	

ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบยีน
•	 ต้องด�าเนนิการให้ได้รับใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน	

ISO 9000 หรอื ISO 14000 หรอืมาตรฐานสากลอืน่ทีเ่ทยีบเท่า
ภายใน 2 ปี

•	 ต้องตัง้โรงงานในเขตอตุสาหกรรมของบรษิทั	นวนคร	จ�ากัด	
(มหาชน) จงัหวัดปทุมธานี

5.5.3 วนัที ่6 สงิหาคม 2556 ส�าหรบักจิการผลติน�า้พชืผัก       
ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึทีโ่รงงาน ในท้องทีจ่งัหวดัสระบุรี 
บตัรส่งเสริมเลขที ่1158(2)/2557

สทิธปิระโยชน์ทีส่�าคญัสรปุดงันี้
•	 อนุญาตน�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้�านาญการเข้ามา
 ในราชอาณาจกัรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ
 เหน็สมควร โดยอนญุาตให้ท�างานเฉพาะต�าแหน่งหน้าทีต่ามที่

คณะกรรมการเหน็ชอบ
•	 ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัรตามทีค่ณะกรรมการ

พจิารณาอนมุตัิ
•	 ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการ

ประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิมกี�าหนดเวลา 8 ปี นบัจาก
วนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการนัน้ และในกรณีที่
ประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาท่ีได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้
นติบิคุคลดงักล่าว ผูร้บัการส่งเสรมิจะได้รบัอนญุาตให้น�า

 ผลขาดทุนประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจาก
 ก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รบัยกเว้นภาษเีงินได้

นติบิคุคล มกี�าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปีนบัแต่วนัพ้นก�าหนด     
เวลานัน้ โดยจะเลอืกหกัจากก�าไรสทุธขิองปีใดปีหนึง่หรือ      
หลายปีกไ็ด้

•	 ยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสริมไป
รวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

เงือ่นไขส�าคญัสรปุดงันี้

•	 ต้องเร่งรดัฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏิบัตงิาน
แทนช่างฝีมอืหรอืผูช้�านาญการทีเ่ป็นคนต่างด้าวภายในเวลา

ทีก่�าหนด
•	 เครือ่งจกัรทีใ่ช้ในกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม่
•	 มีก�าลังการผลิตน�า้พชืผกั	ผลไม้	บรรจภุาชนะผนกึ	ปีละประมาณ	

150 ล้านลิตร (เวลาท�างาน 20 ช่ัวโมงต่อวนั : 300 วนัต่อปี)
•	 บุคคลผูมี้สญัชาตไิทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	51 

ของทนุจดทะเบียน
•	 ต้องด�าเนนิการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน	

ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอืน่ทีเ่ทียบเท่า
ภายใน 2 ปี

•	 ต้องตัง้โรงงานในท้องทีจ่งัหวดัสระบุรี

5.5.4 วนัที ่6 สิงหาคม 2556 ส�าหรบักจิการผลติน�า้พชืผกั    
ผลไม้ บรรจุภาชนะผนกึทีโ่รงงาน ในเขตอตุสาหกรรมของ
บรษิทั นวนคร จ�ากดั (มหาชน) จังหวดัปทมุธาน ีบัตรส่งเสรมิ
เลขที ่1159(2)/2557

สทิธิประโยชน์ทีส่�าคญัสรุปดังนี้

•	 อนุญาตน�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือผูช้�านาญการเข้ามา
ในราชอาณาจกัรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาที่          
คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนญุาตให้ท�างานเฉพาะต�าแหน่ง
หน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการเห็นชอบ

•	 ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเคร่ืองจกัรตามทีค่ณะกรรมการ
พจิารณาอนมัุติ

•	 ยกเว้นภาษเีงินได้นิตบุิคคลส�าหรับก�าไรสทุธิทีไ่ด้จากการประกอบ
กิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่มี
รายได้จากการประกอบกิจการนัน้ และในกรณีทีป่ระกอบกจิการ
ขาดทนุในระหว่างเวลาทีไ่ด้รับยกเว้นภาษเีงินได้นติบุิคคลดงักล่าว 
ผูรั้บการส่งเสริมจะได้รับอนญุาตให้น�าผลขาดทนุประจ�าปีท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างเวลานัน้ไปหักออกจากก�าไรสทุธิทีเ่กิดขึน้
ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษเีงินได้นติบุิคคล มีก�าหนด
เวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพ้นก�าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจาก
ก�าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้

•	 ยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมไปรวม
ค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

เง่ือนไขส�าคญัสรุปดังนี้

•	 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏบิตังิาน
แทนช่างฝีมือหรือผูช้�านาญการทีเ่ป็นคนต่างด้าวภายในเวลา
ทีก่�าหนด
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•	 เครือ่งจกัรท่ีใช้ในกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิต้องเป็นเครือ่งจกัรใหม่
•	 มกี�าลงัการผลติน�า้พชืผกั	ผลไม้	บรรจภุาชนะผนกึ	ปีละประมาณ
 150 ล้านลติร (เวลาท�างาน 20 ชัว่โมงต่อวนั : 300 วนัต่อปี)
•	 บคุคลผูม้สีญัชาตไิทยจะต้องถอืหุน้รวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	51
 ของทนุจดทะเบยีน
•	 ต้องด�าเนนิการให้ได้รับใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน	

ISO 9000 หรอื ISO 14000 หรอืมาตรฐานสากลอืน่ทีเ่ทยีบเท่า
ภายใน 2 ปี

•	 ต้องตัง้โรงงานในเขตอตุสาหกรรมของบรษิทั	นวนคร	จ�ากัด
(มหาชน) จงัหวัดปทุมธานี

5.5.5 วนัที ่6 สงิหาคม 2556 ส�าหรบักจิการผลติน�า้พชืผัก   
ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึทีโ่รงงาน ในท้องทีจ่งัหวดัสระบุรี 
บตัรส่งเสริมเลขที ่1160(2)/2557

สทิธปิระโยชน์ทีส่�าคญัสรปุดงันี้

•	 อนญุาตน�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมอืหรอืผูช้�านาญการ						
เข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาที่     
คณะกรรมการเหน็สมควร โดยอนญุาตให้ท�างานเฉพาะต�าแหน่ง
หน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการเหน็ชอบ

•	 ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัรตามทีค่ณะกรรมการ
พจิารณาอนมุตัิ

•	 ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการประกอบ
กจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิมกี�าหนดเวลา 8 ปี นบัจากวันทีเ่ร่ิมมี
รายได้จากการประกอบกจิการนัน้ และในกรณทีีป่ระกอบกิจการ
ขาดทุนในระหว่างเวลาทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลดงักล่าว 
ผูร้บัการส่งเสรมิจะได้รบัอนญุาตให้น�าผลขาดทนุประจ�าปีที่
เกดิขึน้ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก�าไรสทุธทิีเ่กดิข้ึน
ภายหลงัระยะเวลาได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล มกี�าหนด
เวลาไม่เกนิ 5 ปีนบัแต่วนัพ้นก�าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหัก
จากก�าไรสทุธขิองปีใดปีหนึง่หรอืหลายปีกไ็ด้

•	 ยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสริมไป
รวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

เงือ่นไขส�าคญัสรปุดงันี้

•	 ต้องเร่งรดัฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏิบัตงิาน
แทนช่างฝีมอืหรอืผูช้�านาญการทีเ่ป็นคนต่างด้าวภายในเวลา
ทีก่�าหนด

•	 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิต้องเป็นเครือ่งจกัรใหม่

•	 มีก�าลังการผลิตน�า้พชืผกั	ผลไม้	บรรจภุาชนะผนกึ	ปีละประมาณ
 304 ล้านลิตร (เวลาท�างาน 20 ช่ัวโมงต่อวนั : 300 วนัต่อปี)
•	 บุคคลผูมี้สญัชาตไิทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	51
 ของทนุจดทะเบียน
•	 ต้องด�าเนนิการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน	

ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอืน่ทีเ่ทยีบเท่า
ภายใน 2 ปี

•	 ต้องตัง้โรงงานในท้องทีจ่งัหวดัสระบุรี

5.5.6 วนัที ่6 สิงหาคม 2556 ส�าหรบักจิการผลติน�า้พชืผกั     
ผลไม้ บรรจุภาชนะผนกึทีโ่รงงาน ในเขตอตุสาหกรรมของ
บรษิทั นวนคร จ�ากดั (มหาชน) จังหวดัปทมุธานี 

 บัตรส่งเสรมิเลขที ่1161(2)/2557

สทิธิประโยชน์ทีส่�าคญัสรุปดังนี้

•	 อนญุาตน�าคนต่างด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือผูช้�านาญการ					
เข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจ�านวนและก�าหนดระยะเวลาท่ี     
คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนญุาตให้ท�างานเฉพาะต�าแหน่ง
หน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการเห็นชอบ

•	 ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเคร่ืองจกัรตามทีค่ณะกรรมการ
พจิารณาอนมัุติ

•	 ยกเว้นภาษเีงินได้นิตบุิคคลส�าหรับก�าไรสทุธิทีไ่ด้จากการประกอบ
กิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่มี
รายได้จากการประกอบกิจการนัน้ และในกรณีทีป่ระกอบกจิการ

 ขาดทนุในระหว่างเวลาทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลดงักล่าว 
 ผูรั้บการส่งเสริมจะได้รับอนญุาตให้น�าผลขาดทนุประจ�าปีท่ี

เกิดข้ึนในระหว่างเวลานัน้ไปหักออกจากก�าไรสทุธิทีเ่กิดขึน้
ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษเีงินได้นติบุิคคล มีก�าหนด
เวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพ้นก�าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจาก
ก�าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้

•	 ยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริมไปรวม
ค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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เงือ่นไขส�าคญัสรปุดงันี้

•	 ต้องเร่งรดัฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏิบัตงิาน
แทนช่างฝีมอืหรอืผูช้�านาญการทีเ่ป็นคนต่างด้าวภายในเวลา
ทีก่�าหนด

•	 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิต้องเป็นเครือ่งจกัรใหม่
•	 มกี�าลงัการผลติน�า้พชืผกั	ผลไม้	บรรจภุาชนะผนกึ	ปีละประมาณ
 188 ล้านลติร (เวลาท�างาน 20 ชัว่โมงต่อวนั : 300 วนัต่อปี)
•	 บคุคลผูม้สัีญชาตไิทยจะต้องถอืหุน้รวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	51
 ของทนุจดทะเบยีน 
•	 ต้องด�าเนนิการให้ได้รับใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน	

ISO 9000 หรอื ISO 14000 หรอืมาตรฐานสากลอืน่ทีเ่ทยีบเท่า
ภายใน 2 ปี

•	 ต้องตัง้โรงงานในเขตอตุสาหกรรมของบรษิทั	นวนคร	จ�ากัด
(มหาชน) จงัหวัดปทุมธานี

5.6 การจดัหาผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร

5.6.1 การจดัหาวตัถดุบิ
 บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะน�าเสนออาหารและเครือ่งดืม่ในสไตล์ญีปุ่่น

ทีม่ปีระโยชน์และมคีณุภาพสงูสดุให้กบัผูบ้รโิภค บรษิทัจึงให้
ความส�าคญักบัการคดัสรรวตัถดุบิ โดยได้มกีารก�าหนดให้มี
กระบวนการตรวจสอบและคดัสรรผูจ้ดัจ�าหน่ายอย่างเข้มงวด 
ทัง้ในส่วนของการตรวจสอบคณุภาพก่อนการซ้ือขาย กระบวนการ
ประมลูจดัหา และการตรวจรบัสนิค้าเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าวัตถดุบิต่างๆ 
ทีไ่ด้รบัจากผูจ้ดัจ�าหน่ายเป็นวตัถดุบิหรอืสนิค้าทีม่คุีณภาพ และ

 มาตรฐานการผลิตท่ีดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงความ 
ตรงต่อเวลาในการจดัส่งวตัถดุบิหรอืสนิค้าให้แก่บรษิทักเ็ป็นปัจจยั
ทีส่�าคญัประการหนึง่ในการพิจารณาคัดเลือกผูจ้ดัจ�าหน่ายสนิค้า
เพือ่ป้องกนัปัญหาการขาดวตัถดุบิในการผลติและจดัจ�าหน่าย 
นอกจากนี้ ผู้จัดจ�าหน่ายยังต้องมีคุณสมบัติและศักยภาพใน     
การพฒันามาตรฐานหรอืกระบวนการผลติในลกัษณะทีส่ามารถ
รองรบัการเปลีย่นแปลงหรอืการเจรญิเตบิโตของบรษิทัได้เป็น
อย่างดี

 นอกเหนอืจากการพจิารณาด้านคณุภาพแล้วบรษิทัยงัให้ 
ความส�าคญักบัราคาของสนิค้าและวัตถดุบิ  เนือ่งจากมผีลกระทบ
ส�าคญัต่อต้นทนุในการด�าเนนิธรุกจิ ดงันัน้ในการจดัซือ้จดัจ้าง
จงึมกีารตรวจสอบ เปรยีบเทยีบราคา และรวมปรมิาณการจัดซือ้
ในแต่ละคราวให้เหมาะสมและเป็นทีส่นใจของคูค้่า สร้างการแข่งขัน
และเพิม่อ�านาจในการต่อรองราคา เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าสนิค้าหรือ

วตัถุดบิทีจั่ดหามานัน้นอกจากจะมีคณุภาพดแีล้วยงัต้องมรีาคาที่
เหมาะสมด้วย รวมถึงบริษทัมีการทบทวนราคาสนิค้าและวตัถดุบิ

 อย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้ราคาวตัถุดบิและสนิค้าทีจ่ดัซือ้มีความเหมาะสม
 และสอดคล้องกับสภาวะของตลาดในแต่ละขณะด้วย

 ทัง้นี ้การผลิตและแปรรูปอาหารบางประเภทจะด�าเนนิการโดย
ครัวกลางของกลุ่มบริษทั เพือ่ประโยชน์ในการควบคมุคณุภาพ
ให้เป็นไปตามสตูรเฉพาะและมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงยงั
เป็นการบริหารจดัการวตัถุดิบอย่างมีประสทิธิภาพอีกด้วย

 ส�าหรับธุรกิจเคร่ืองด่ืมนอกเหนอืจากการคดัสรรวตัถุดิบท่ีดมีี
คณุภาพสงูแล้ว บริษทั ยงัตระหนกัถงึความรับผดิชอบต่อสงัคม 
บริษทัจงึเลือกใช้วตัถุดบิใบชาทีมี่คณุภาพสงูจากเกษตรกรในประเทศ 
เพือ่เสริมสร้างรายได้และสร้างการเตบิโตแก่ชุมชนเกษตรกร  
รวมถึงพจิารณาท�าสญัญาระยะยาวเพือ่เป็นการบริหารความเสีย่ง
ด้านวตัถุดบิและสร้างความย่ังยนืด้านรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
ดังกล่าว

 อย่างไรก็ดี ส�าหรับสนิค้าหรือวตัถุดิบบางประเภททีมี่ผูผ้ลติ  
น้อยราย บริษทัได้ก�าหนดเป็นแนวนโยบายในการสรรหาผูผ้ลติและ 
ผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใหม่ ๆ อย่างต่อเนือ่งเพือ่เป็นการบริหารความเสีย่ง
ด้านการขาดแคลนวตัถุดิบ รวมถึงในการจดัซือ้จดัจ้างบรษิทัมี
แนวนโยบายชัดเจนทีจ่ะไม่สนบัสนนุและไม่ท�าธุรกรรมกับผูผ้ลติ
และจ�าหน่ายสนิค้าทีมี่ความเก่ียวข้องกับการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
การค้ามนษุย์ และการละเมิดสทิธิมนษุยชนทกุรูปแบบอกีด้วย

5.6.2 การจดัให้ได้มาซึง่ผลติภัณฑ์เพือ่จ�าหน่าย

 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ�ากัด (“โออิชิ เทรดด้ิง”) ท�าหน้าท่ีเป็น 
ครัวกลางของกลุม่บริษัทโออชิิ ในการคดัเลือก สัง่ซือ้ กระจายวตัถดุบิ 
รวมทัง้แปรรูปวตัถุดิบทีจ่�าเป็นต้องรักษาคณุภาพและมาตรฐาน 
จดัส่งให้แก่สาขาต่างๆ ของร้านค้าในกลุ่มโออชิิ นอกจากนี ้ครวักลาง
ยงัท�าหน้าทีผ่ลิตเบเกอร่ีและซชิูทกุชนิด เพือ่ส่งให้กับร้านอาหาร
ในกลุ่ม นอกจากการด�าเนนิการดงัทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ โออชิิ เทรดดิง้
ยงัท�าหน้าทีผ่ลิตเคร่ืองด่ืมชนดิต่างๆ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า
โออิชิให้แก่กลุ่มบริษทัโออิชิอีกด้วย
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  โออิชิ เทรดด้ิงมีโรงงานส�าหรับ
 การผลติอาหารและเครือ่งดืม่จ�านวน  6 โรงงาน ได้แก่

1. โรงงานโออชิ ิเทรดดิง้ เลขที ่60/1120 หมู ่19 
 เขตนคิมอตุสาหกรรมนวนคร  ต�าบลคลองหลวง 
 อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี(ผลติเคร่ืองดืม่
 แบบบรรจเุยน็ในขวด PET)
2. โรงงานโออิชิ เทรดดิ้ง เลขที่ 60/68 หมู่ 19 
 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต�าบลคลองหลวง 
 อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ผลิตเครื่องดื่ม
 แบบบรรจุร้อนในขวด PETและน�้าดื่มในขวด PET)
3. โรงงานโออิชิ เทรดดิ้ง เลขที่ 60/68 หมู่ 19 
 เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต�าบลคลองหลวง 
 อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 (ผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุเย็นในกล่องกระดาษ)
4. โรงงานโออิชิ เทรดดิ้ง เลขที่ 700/635 หมู่ 3 
 เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต�าบลบ้านเก่า 
 อ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี (ผลิตเครื่องดื่มแบบ
 บรรจุร้อนในขวด PET)
5. โรงงานโออิชิ เทรดดิ้ง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต�าบลแสลงพัน 

อ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (ผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุเย็น
ในขวด PET)

6. โรงงานโออิชิ เทรดดิ้ง เลขที่ 283/2 หมู่ 3 ต�าบลหนองชาก 
อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (ครัวกลางผลิตอาหาร)

ก�าลังการผลิตของโออิชิ เทรดดิ้ง

ส�าหรับก�าลังการผลิตเครื่องดื่ม บริษัทและโออิชิ เทรดดิ้งมี
ก�าลังการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวด PET ทั้งหมด 780 ล้านขวด
ต่อปี โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมีศักยภาพในการ
ผลิตน�้าดื่มประมาณ120 ล้านขวดต่อปี ซึ่งในปัจจุบันมีการรับ
ผลติน�า้ดืม่ตราช้างและครสิตลัให้กบับรษิทัในกลุม่ธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง 
ส�าหรับก�าลังการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุในกล่องกระดาษแบบ 
UHT มีก�าลังการผลิตประมาณ 360 ล้านกล่องต่อปี ซึ่งโรงงาน
ผลติเครือ่งดืม่แบบบรรจใุนกล่องกระดาษแบบ UHT นีย้งัมกี�าลงั
การผลติเพยีงพอส�าหรบัการรองรบัการผลิตเครือ่งดืม่ประเภทนม
ด้วย โดยปัจจบัุนมกีารจ�าหน่ายและรับผลติเคร่ืองดื่มประเภทนม
ภายใต้ตราสินค้าเนสท์เล่และแมกโนเลีย โดยมีก�าลังการผลิตใน
ส่วนของเครื่องดื่มประเภทนมประมาณ 156 ล้านกล่องต่อปี
ส�าหรับธุรกิจอาหาร ครัวกลางของโออิชิ เทรดดิ้งมีก�าลังการ
ผลิตแบบครัวร้อนประมาณ 12,000 ตันต่อปี ก�าลังการผลิต
อาหารพร้อมทานแบบแช่เยน็ ประเภทเกีย๊วซ่า ประมาณ 4,000 ตนั
ต่อปี และประเภทแซนวิช ประมาณ 20 ล้านชิ้นต่อปี 

ทั้งนี้ ด้วยความพร้อมด้านก�าลังการผลิตในปีที่ผ่านมาบริษัท
จึงมีสินค้าและผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อการจัดจ�าหน่ายและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตหรือการก�าจัดวัตถุดิบ
เหลือใช้ 

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มี
กระบวนการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม การก�าจัดวัตถุดิบเหลือใช้ การจัดการ
ขยะและของเสีย อย่างเป็นระบบได้มาตรฐานและปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ของกฎหมาย เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าวตัถดุบิเหลอืใช้ ขยะ และของเสยีดังกล่าว
จะถูกก�าจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม

โดยในกระบวนการผลิต บริษัทเลือกสรรเทคโนโลยีในการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบตั้งแต่กระบวนการแรกด้วยการใช้
เครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้พลังงานน้อย และลดวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใน
การผลติ นอกจากนี ้บรษัิทได้จดัการควบคมุปัจจยัเสีย่งเพือ่ลดผลกระทบ
ต่อส่งแวดล้อม รวมถึงการลดการใช้ทรัพยากรโดยการลดและประหยัด
การใช้พลงังานและปฏบิติัตามมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 
(ISO 14001 Environmental Management Standard) ซึ่งโรงงาน
ส�าหรับผลิตเครื่องดื่มของบริษัททุกโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐาน
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของบริษัทมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ส�าหรบัด้านความปลอดภยัของโรงงาน บรษิทัจัดให้มกีารตรวจมาตรฐาน
โรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกทุกปี เช่น การตรวจโครงสร้างอาคาร
และหม้อน�้า เป็นต้น

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรการและข้อก�าหนด
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ก�าหนดไว้เป็นอย่างดี จึงไม่มีการกระท�าผิด
ข้อก�าหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

5.7 ข้อจ�ากดัในการประกอบธรุกิจ

- ไม่มี -

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ

โออิชิ กรีนที
(380 มล.)

โออิชิ กรีนที / โออิชิ แบล็คที
(500 มล.)

โออิชิ ฟรุตโตะ
(380 มล.)

โออิชิ กรีนที ยูเอชที
(250 มล.)

โออิชิ กรีนที
(800 มล.)

โออิชิ กรีนที
ขวดแก้วแบบคืนขวด

(400 มล.)

โออิชิ คาบูเชฉะ
(500 มล.)

โออิชิ โอเฮิร์บ
(380 มล.)

โออิชิ ชาคูลล์ซ่า
(320 มล.)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง พร้อมทาน

เกี๊ยวซ่าโออิชิ แบบแช่เย็น เกี๊ยวซ่าโออิชิ แบบแช่แข็ง

โออิชิ คานิ

โออิชิ เทรนดี้ เรดดี้ มีลโออิชิ เทรนดี้ โรล โออิชิ เทรนดี้ เรดดี้ มีล
Appetizer

แซนด์วิช โออิชิ โออิชิ เทรนดี้ แซนด์วิช โออิชิ เทรนดี้ เบคกิ้ง แซนด์วิช

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น



ลักษณะ
 การประกอบธุรกิจ

พัฒนาการส�าคัญของธุรกิจในกลุ่มบริษัทจากอดีตถึงปัจจุบัน
มีดังนี้
ปี 2542  •	 วนัที	่9 กนัยายน 2542 เปิดด�าเนนิการร้านอาหารญีปุ่น่ 

ภายใต้ชื่อ “โออิชิ”
ปี 2544		 •	 เปิดให้บรกิารร้านบะหมีญ่ี่ปุน่ภายใต้ชือ่	“โออิช	ิราเมน”		
ปี 2545		 •	 เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานสไตล์บุฟเฟต์ที่

บรกิารทัง้ข้าวป้ันหน้าต่างๆ และสกุีห้ม้อไฟญีปุ่น่ ภายใต้
ชื่อ “ชาบูชิ”

ปี 2546		 •	 เปิดด�าเนินการครัวกลางที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรม
นวนคร หน่วยผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุน
การขายภายในร้านค้าของบริษัท

	 	 •	 เริ่มการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวออกสู่ตลาดภายใต้ชื่อ	
“โออิชิ กรีนที”

ปี 2547		 •	 วนัที	่25 สงิหาคม 2547 น�าหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั
เข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 •		 เปิดบรกิารร้านโออชิแิกรนด์	บฟุเฟต์	ทีส่ยามดสิคฟัเวอรี	่	
ปี 2548		 •	 เริ่มผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่มน�้าผลไม้ผสมอะมิโน

ภายใต้ชื่อ “อะมิโน โอเค”
ปี 2549		 •	 เปิดด�าเนินการโรงงานอมตะนคร
ปี 2550		 •	 ออกผลิตภัณฑ์ชาเขียวรสชาด�าผสมมะนาว
ปี 2551	 	 •	 ออกผลิตภณัฑ์ใหม่กาแฟพร้อมดืม่ภายใต้ช่ือ	“คอฟฟิโอ”
	 	 •		 บรษิทั	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากดั	(มหาชน)	เข้าเป็นผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ของบริษัท  
ปี 2552		 •	 เปิดให้บรกิารร้านอาหารอดุ้งและโซบะ	Kazokutei	ซึง่เป็น
   แฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่น
	 	 •		 ปรบัเปลีย่นผลิตภณัฑ์	อะมโิน	โอเค	มาเป็น	อะมโิน	พลสั	

โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดและจุดขายใหม่
ทั้งหมด

ปี 2553		 •	 ออกเครื่องดื่มรสชาติใหม่	Goji	Berry
	 	 •		 ซื้อที่ดินเพิ่มเติมที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร		

ท�าให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 61.5 ไร่
	 	 •		 ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มส�าหรับสองโครงการ

คือ Cold Aseptic Filling และ  UHT
ปี 2554		 •	 ออกเครื่องดื่มชาเขียวผสมน�้าผลไม้	ภายใต้ชื่อ	“โออิชิ	

ฟรุตโตะ” 
	 	 •	 ออกเครื่องดื่มชาเขียวกระป๋องผสมโซดาเป็นครั้งแรก

ของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “โออิชิ ชาคูลล์ซ่า”
	 	 •	 เปิดร้านอาหาร	Nikuya	ยากินิกุ	บุฟเฟต์ปิ้งย่างใน

สไตล์ญี่ปุ่น
ปี 2555		 •	 เปิดตัวผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอดกรอบ	“โอโนริ”

6.1 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

	 	 •	 ออกเครื่องดื่มชาเขียวแบบกล่อง	UHT	ลายการ์ตูน	
“One Piece”

	 	 •	 เปิดให้บริการร้านข้าวหน้าสไตล์ญีปุ่น่	ภายใต้ช่ือ	“คาคาช”ิ
	 	 •	 ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนส�าหรับโครงการ	Cold	

Aseptic Filling สายการผลิตที่ 2
	 	 •	 ออกผลิตภัณฑ์ชาเขียวขวดแก้วแบบคืนขวด	
ปี 2556		 •	 ในเดือนมีนาคม	โครงการ	Cold	Aseptic	Filling							

สายการผลิตที่ 2 ที่อ�าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี        
เริ่มผลิตเพื่อการพาณิชย์

	 	 •	 เปิดด�าเนินการครัวกลางแห่งใหม่ที่อ�าเภอบ้านบึง	
จังหวัดชลบุรี

	 	 •	 น�าชาเขยีวผสมผลไม้	“โออชิ	ิฟรตุโตะ”	กลบัมาขายอกีครัง้	
   พร้อมออกรสชาติใหม่ 3 รสชาติได้แก่ “สตรอเบอรี่
   และเมล่อน” “เลมอนและเบอรี่” และ “แอ๊ปเปิ้ลเขียว

และองุ่นขาว”
	 	 •	 ออกเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มรสชาติใหม่	“ลิ้นจี่”
	 	 •	 ออกแซนวิชรสชาติใหม่	“หมูอบชีส”	และเกี๊ยวซ่า

รสชาติใหม่ “หมูทาโกะยากิ”
	 	 •	 ได้รบับตัรส่งเสรมิการลงทนุเพ่ิมอกี	4 โครงการ ส�าหรบั

ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และที่อ�าเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี

ปี 2557		 •	 จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ	
   ทัง้ในและต่างประเทศ อนัได้แก่  บรษิทั โออชิ ิสแน็ค จ�ากดั
   ในประเทศไทย Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. 

(“OSPL”) ในประเทศสิงค์โปร์ และ Oishi Myanmar 
Limited (“OML”) ในประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ (ประเทศเมียนมาร์) 

	 	 •	 เปิดด�าเนินการร้านอาหารชาบูชิ	ในเมืองย่างกุ้ง	และ
เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์

	 	 •	 ออกแซนวชิรปูแบบใหม่	“โออิช	ิเทรนดี”้	3 รสชาต ิได้แก่ 
“แฮมไก่ชสี” “ทูน่าซีซาร์สลดั” และ “ปอูดัอลาสก้าไข่กุง้” 
เพื่อจัดจ�าหน่ายภายในร้านโลตัส เอ็กซ์เพรส

	 	 •	 ออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่	เครื่องดื่มชาเขียว
พร้อมดื่ม “โออิชิ คาบูเซฉะ” ซึ่งเป็นเครื่องดื่มชาเขียว
ผลิตจากชาคลุมระดับพรีเมี่ยม เครื่องดื่มชาสมุนไพร
พร้อมดื่ม “โออิชิ โอเฮิร์บ” และเครื่องดื่มชาผสมนม
รสชาติใหม่ “โออิชิ โตเกียว บานาน่า”

	 	 •	 ในเดือนธันวาคม	2557 โครงการ Cold Aseptic 
Filling สายการผลิตที่ 3 ที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรม
นวนคร เริ่มผลิตเพื่อการพาณิชย์
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6.2 เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2558

บริษัทยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจและก้าวเป็นบรษิทัผูผ้ลติ
และจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียน	โดยเมื่อวันที่	
14	กมุภาพนัธ์	2558	OSPL	ได้ด�าเนนิการจดัตัง้	Oishi	Group	Limited	
Liability	Company	(OGLLC)	ในสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	เพือ่
รองรับโอกาสการขยายตวัของธุรกจิต่างประเทศนอกจากนีใ้นปีทีผ่่านมาบรษิทั
ยังมีพัฒนาการด้านการด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญในแต่ละสายธุรกิจ	ดังนี้

ธุรกิจอาหาร

ในปี	2558	บริษทัได้พฒันาและยกระดบัมาตรฐานของร้านอาหารและครวักลาง
ของบรษิทัให้เทยีบเท่าระดบัมาตรฐานสากล	โดยครวักลางของบรษิทัได้รบั
การรบัรองมาตรฐานการผลติและความปลอดภยัทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรม
อาหารเตม็รปูแบบ	ได้แก่	The	British	Retail	Consortium	(BRC)	
Good	Manufacturing	Practice	(GMP)	และ	Hazard	Analysis	
Critical	Control	Point	(HACCP)	ซึง่ถอืได้ว่ามผู้ีผลติอาหารใน
ประเทศไทยน้อยรายทีส่ามารถพฒันามาตรฐานการผลติจนได้รับ													
การรบัรองมาตรฐานดงักล่าวอย่างเตม็รปูแบบ	อกีทัง้ยงัมกีารพฒันา						
และขยายฐานลกูค้าของธรุกจิอย่างต่อเนือ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.		 การพฒันาและยกระดบัสนิค้าและบรกิารของร้านโออิช	ิบฟุเฟต์	โดยการ									
เชิญเชฟกระทะเหล็กจากประเทศญี่ปุ่น	“เชฟฮิโรยูกิ	ซาไก”	มา

	 รงัสรรค์เมนสูดุพิเศษ	ให้ลกูค้าได้ลิม้ลองภายในร้านตลอดท้ังปี	อกีทัง้
	 ได้ต่อยอดด้วยกจิกรรมส่งเสรมิการขายทีเ่ปิดประสบการณ์แปลกใหม่ให้
	 ผู้ใช้บริการได้ลิ้มรสสัมผัสกับเมนูต้นต�ารับของเชฟฮิโรยูกิ	ซาไกถึง

ประเทศญี่ปุ่น

2.	 การปรับสีสันบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์โออิชิแซนวิชใหม่	เพื่อ
ให้มีความทันสมัยและตอกย�้าความเป็นผลิตภัณฑ์สไตล์ญี่ปุ่น	หรือ	
Brand	DNA	ของผลิตภัณฑ์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	รวมถึง	
สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าลักษณะเดียวกันกับของ
ผู้จ�าหน่ายรายอื่นในท้องตลาด

		 นอกจากนี้	กลุ่มผลิตภัณฑ์โออิชิแซนวิช	ได้มีการพัฒนาและออก
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์รสชาตใิหม่อย่างต่อเนือ่ง	อาท	ิแซนวชิกระเพราหมู	
สโมคเบคอน	และบูตะบาร์บีคิว	เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและลกูค้าท่ีชืน่ชอบรสชาตใิหม่ๆ	และเพือ่ให้สามารถแข่งขนั
กับผู้จ�าหน่ายรายอื่นในท้องตลาด

3.	 การออกและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแซนวิชใหม่	ภายใต้ชื่อ	“โออิชิ	
เทรนดี้โรล”	ได้แก่ขนมปังแซนวิชแบบโรลม้วนที่สอดไส้ต่างๆ	เพื่อ

เจาะกลุม่ลกูค้าวยัรุน่และกลุม่วยัท�างานทีต้่องการรสชาตริะดบั	พรเีม่ียม	
โดยเริ่มออกจ�าหน่าย	2	รสชาติคือ	ปูอัดไข่หวาน	ซอสโชยุ	และทูน่า
ไข่หวาน	ซอสญีปุ่น่	โดยจ�าหน่ายผ่านช่องทางร้านสะดวกซือ้โดยเฉพาะ
ร้าน	7-Eleven	ตั้งแต่เดือนเมษายน	2558	ที่ผ่านมา

4.		 การพฒันาและออกจ�าหน่ายผลติภณัฑ์รสชาตใิหม่ของกลุม่ผลติภณัฑ์
โออิชิ	เกี๊ยวซ่า	อาทิ	เกี๊ยวซ่าไส้สไปซี่ซีฟู๊ด	ไส้กระเพราหมู	และไส้หมู
ยากินิกุ	เพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาดและลูกค้า	รวมถึง
การพัฒนาและออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โออิชิ	เกี๊ยวซ่า	แบบแช่แข็ง
รูปแบบใหม่	คือแบบไส้หวาน	2	รสชาติ	ได้แก่	ไส้กล้วย	และไส้เผือก	
เพือ่ตอบสนองความต้องการของกลุม่ผูบ้รโิภคท่ีชืน่ชอบกลุม่อาหาร

	 ทานเล่นรปูแบบใหม่	นอกจากนี	้ได้มกีารขยายการจดัจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
	 โออชิ	ิเกีย๊วซ่าแบบแช่แข็ง	โดยเพิม่ขนาดเลก็บรรจ	ุ5	ชิน้	เพือ่จ�าหน่าย
	 ในช่องทางซปุเปอร์มาร์เกต็	โดยเฉพาะ	Lotus	Express	และ	MaxValu
	 ทีม่กีารขยายตลาดอย่างต่อเนือ่ง

5.		 การขยายกลุม่ผลติภณัฑ์อาหารแช่แขง็ประเภทข้าวเบนโตะ	เพือ่ขยาย
	 และสร้างฐานทางการตลาดใหม่ 	ๆให้กบักลุม่ผลติภณัฑ์ดงักล่าว	โดยออก
	 และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรสชาติ	ได้แก่ข้าวหมูสไปซี่	

ข้าวหมซูอสญีปุ่น่	และข้าวหน้าไก่เทอรยิาก	ิโดยวางจ�าหน่ายในช่องทาง
	 ไฮเปอร์มาร์เกต็และซปุเปอร์มาร์เกต็	ตัง้แต่เดอืนตลุาคม	2558	ท่ีผ่านมา	

6.		 การสร้างสรรค์รายการส่งเสริมการขายส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหารแช่เยน็เป็นครัง้แรกภายใต้ช่ือ	“โออชิ	ิทรปิต่ืนตวั	ทัวร์ตืน่เต้น”	
โดยเน้นกลุม่เป้าหมายทีซ้ื่อสนิค้าภายในร้าน	7-Eleven	ซึง่ถอืเป็น	
กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์	โดยมีรูปแบบของกิจกรรมเน้น	
ความสนุก	ตื่นเต้น	เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า
และเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจอาหารพร้อมทานให้ลูกค้ารับรู้
และจดจ�ามากขึ้น

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ในปี	2558	บรษิทัมกีารพฒันาและออกจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเนือ่ง	
รวมถงึการปรบัรูปแบบผลติภณัฑ์เพือ่ให้มีความทนัสมยั	ถกูใจกลุ่มวัยรุน่	
และการขยายฐานการจัดจ�าหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศใหม่ๆ	ดังนี้

1.	 การออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่	ได้แก่	เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม	
โออชิ	ิคาบเูซฉะ	สูตรน�า้ตาลน้อย	เพือ่ตอบโจทย์กลุม่ผูบ้รโิภคทีช่ืน่ชอบ

	 ชาเขียวระดับพรีเมี่ยมและห่วงใยสุขภาพ	โดยเริ่มวางจ�าหน่ายใน
เดือนกุมภาพันธ์	และเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม	โออิชิ	รสแตงโม	
ขนาด	380	มิลลิลิตร	(มล.)		ซึ่งจัดจ�าหน่ายเฉพาะช่วงฤดูร้อน	หรือ	
Summer	ระหว่างเดือนมีนาคม	ถึงเดือนมิถุนายน	เท่านั้น

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน
ช�าระแล้ว

375
ล้านบาท	

•	ธุรกิจร้านอาหารและ
อาหารสไตล์ญี่ปุ่น

•	ธุรกิจเครื่องด่ืมโออิชิ

99.99%
บริษัท โออิชิ ราเมน จ�ากัด
ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
158	ล้านบาท

•	 ร้านอาหารญี่ปุ่น

99.99%
บริษัท โออิชิ สแน็ค จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน	จ�านวน	80	ล้านบาท
ทุนช�าระแล้วจ�านวน	52	ล้านบาท

•	 รองรับการขยายตัว                       
ของธุรกิจภายในประเทศ

100%
OISHI INterNatIONal 
HOldINgS lImIted 
ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
จ�านวน	9.4	ล้านเหรียญฮ่องกง

•	 รองรับการขยายตัว
 ของธุรกิจในต่างประเทศ

99.99%
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด
ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว	
420	ล้านบาท

•	 ครัวกลาง 
•	 ผลิตและจ�ำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียว
•	 ผลิตและจ�ำหน่ำยเครื่องดื่มที่ไม่ใช่
	 ชำเขียว

100%
OISHI F&B (SINgapOre) pte. ltd 
ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว	
จ�านวน	1.52	ล้านเหรียญสิงคโปร	์

•	 รองรับการขยายตัวของธุรกิจในต่างประเทศ

100%
OISHI grOup lImIted lIaBIlItY cOmpaNY 
จดทะเบียนจัดตั้ง	เมื่อวันท่ี	14	กุมภาพันธ์	2558
ทุนจดทะเบียน	50,000	เหรียญสหรัฐ

•	 รองรับการขยายตัวของธุรกิจในต่างประเทศ

55%
OISHI mYaNmar lImIted 
ทุนจดทะเบียน	และทุนที่ออกและช�าระแล้ว	
จ�านวน	2.1	ล้านเหรียญสหรัฐ
จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและช�าระแล้ว
เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2558

•	 รองรับกำรขยำยตัวธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศเมียนมำร์

โครงสร้างกลุ่มบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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2.	 การปรบัรปูแบบบรรจภุณัฑ์	ได้แก่	การปรบัรปูแบบบรรจภุณัฑ์ชาเขยีว
โออชิิ	คาบเูซฉะ	ให้มีความสดใสและทนัสมยั	แต่ยงัคงความเป็นญีปุ่น่
แบบพรีเมี่ยม	และการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาด�าโซดา	
โออิชิ	ชาคูลล์ซ่า	เป็นกระป๋องทรงสลีค

3.	 การเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ใหม่	เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม	โออิชิ	
ขนาด	800	มล.	โดยมีจัดจ�าหน่ายใน	3	รสชาติ	ได้แก่	รสน�้าผึ้งผสม
มะนาว	รสข้าวญีปุ่น่	และรสลิน้จี	่โดยจดัจ�าหน่ายตัง้แต่เดอืนมกราคม	
รวมถงึการปรบัเปลีย่นขนาดและรปูแบบบรรจภุณัฑ์	เครือ่งดืม่ชาเขยีว
พร้อมดื่ม	โออิชิ	ฟรุตโตะ	จากขนาด	350	มล.	เป็น	380	มล.	ซึ่งเริ่ม
จัดจ�าหน่ายในเดือนกันยายน

4.	 การขยายตลาดการจดัจ�าหน่ายสนิค้าในต่างประเทศไปยงัประเทศใหม่ๆ
	 ได้แก่	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	สาธารณรัฐฟินแลนด์		สหราช

อาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

6.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบรษัิทและบริษทัย่อย

บริษัทและบริษัทย่อย	ประกอบธุรกิจหลัก	2	ประเภท	ได้แก่

6.3.1 ธุรกิจอาหาร

1. ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น มีทั้งหมด 8 แบรนด์ ดังนี้

1) โออิชิ แกรนด์ (1 สาขา)

	 โออชิ	ิแกรนด์	ณ	ศนูย์การค้าสยามพารากอน	ชัน้	4	ด้วยบรรยากาศ
บุฟเฟต์หรู	รายการอาหารที่หลากหลายและหารับประทานได้ยาก	
เปิดให้บรกิารตลอดทัง้วนั	จ�ากดัเวลาในการรบัประทานไว้ที	่3	ชัว่โมง	
ในราคาปัจจุบันท่านละ	895	บาท

2) โออิชิ บุฟเฟต์ (18 สาขา)

	 โออิชิ	บุฟเฟต์	ให้บริการอาหารญี่ปุ่น	เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน
แบบไม่มีรอบการให้บริการ	แต่จ�ากัดระยะเวลาการรับประทานไว้ที่	1 
ชั่วโมง	45	นาที	ในราคาปัจจุบันท่านละ	539	บาท	ในเขต
กรุงเทพมหานครและราคา	559	บาท	ในเขตต่างจังหวัด

3) ชาบูชิ (121สาขา)

 ในประเทศจ�านวน 118 สาขา 

	 ชาบูชิ	ให้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ล�าเลียงมาด้วยระบบสายพาน
ให้ลกูค้าเลอืกบรโิภคโดยไม่จ�ากดัจ�านวนในราคาย่อมเยา	ทัง้น้ี	ชาบชิู	
เน้นการให้บริการอาหารซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเอเชีย	2	ชนิดได้แก่		
สกุีห้ม้อไฟญีปุ่น่	(ชาบ-ูชาบ)ู	และข้าวป้ันและข้าวห่อสาหร่ายหน้าต่างๆ	
(ซชู)ิ	โดยเปิดให้บรกิารตลอดทัง้วนั	แต่จ�ากดัระยะเวลาการรบัประทาน
ไว้ที่	1	ชั่วโมง	15	นาที	ในราคาปัจจุบันท่านละ	359	บาท	ในเขต
กรุงเทพมหานคร	และราคา	379	บาท	ในเขตต่างจังหวัด	

 ต่างประเทศ  3 สาขา

	 ในปี	2558	บริษัทย่อยของบริษัทเปิดด�าเนินการร้านอาหารชาบูชิใน
ประเทศเมยีนมาร์	ณ	เมอืงย่างกุง้	จ�านวน	2	สาขา	และเมอืงมณัฑะเลย์	
จ�านวน	1	สาขา	ในราคาปัจจุบันท่านละ	15	เหรียญสหรัฐ	หรือ	
15,000	จ๊าด

4) โออิชิ ราเมน (52 สาขา) 

	 ธรุกจิร้านบะหมีญ่ี่ปุน่ประเภทเส้นราเมนทีม่กีารพฒันาสตูรการผลิต
เส้นและสตูรปรงุน�า้ซปุซึง่เป็นเอกลกัษณ์	มรีสชาตเิข้มข้น	และปรุงขึน้
เพือ่ให้ถกูปากคนไทย	ทัง้เมนญูีปุ่น่และเมนรูสจัดแบบไทยท่ีมใีห้เลือก
หลายรายการ

5) โออิชิ เดลิเวอรี่ (6 สาขา) 

	 บริการจัดส่งอาหารญี่ปุ่นถึงบ้านที่หมายเลขโทรศัพท์	1773	ใน
	 พืน้ทีบ่รกิาร	กรงุเทพมหานคร	ปรมิณฑล	และกว่า	15	จงัหวดัทัว่ประเทศ
	 ตั้งแต่เวลา	10.00 - 21.00	น.	คิดค่าบริการจัดส่งครั้งละ	40	บาท	

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า	สามารถช�าระด้วยบัตรเครดิต
ได้เมื่อสั่งอาหารขั้นต�่ามูลค่า	500	บาท	

6) Nikuya (18 สาขา) 

	 ร้านอาหารบุฟเฟต์ยากินิกุ	ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นให้บริการด้วยวัตถุดิบ
คุณภาพดี	ในราคาปัจจุบันท่านละ	519	บาท

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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7) Kakashi (23 สาขา) 

	 ร้านข้าวหน้าสไตล์ญีปุ่น่ทีพ่ถิพีถินัในทกุรายละเอยีด	ด้วยเมนมูากมาย
ที่คัดสรรมาจากทั่วเกาะญี่ปุ่น	ให้คุณได้อร่อยกับข้าวหน้าร้อนๆ	
พร้อมเสิร์ฟทันใจในเวลาอันรวดเร็วและราคาประหยัด

8) Snack Shop (2 สาขา) 
	 คอีอส	(Kiosk)	จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ในเครอืโออชิ	ิทัง้แซนวชิ	เครือ่งดืม่	

และอาหารแช่แข็งที่เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในทุกโอกาส
	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558	บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีาขาร้านอาหาร	

รวมทั้งสิ้น	241	สาขา	โดยเป็นสาขาในประเทศจ�านวน	238	สาขา
ซึ่งเปิดให้บริการทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	รวมถึงอีก
จ�านวน	3	สาขาเปิดด�าเนินการในประเทศเมียนมาร์	

6.3.2 ธุรกิจเครื่องดื่ม 

	 	 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่มรสชาติต่างๆ	และมีบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายดังต่อไปนี้

เครื่องดื่ม รสชาติ

ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กล่อง กระป๋อง

800 มล. 500 มล. 380 มล. 400 มล. 250 มล. 320 มล.

โออิชิ	กรีนที น�้าผึ้งผสมมะนาว • • • • •  
 ข้าวญี่ปุ่น • • •  •  
 รสดั้งเดิม  • •  •  
 สตรอเบอร์รี่     •  
 สูตรไม่มีน�้าตาล   •    
 ลิ้นจี่ •  •  •  
 องุ่นเคียวโฮ   •    
โออิชิ	คาบูเซฉะ สูตรไม่มีน�้าตาล  •     
 สูตรน�้าตาลน้อย  •     
โออิชิ	แบล็คที ชาด�าผสมมะนาว  •     
โออิชิ	ฟรุตโตะ สตรอเบอร์รี่	เมลอน   •    
 แอปเปิ้ลเขียว	องุ่นขาว   •    
โออิชิ	ชาคูลล์ซ่า น�้าผึ้งผสมมะนาว      •
 เลมอนไลม์      •
โออิชิ	โอเฮิร์บ โสมน�้าผึ้ง   •    
 รากบัวพุทราจีน   •    
 มะขาม   •    

2. ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน (ready to cook and 
ready to eat products) 

	 ในปี	2558	ที่ผ่านมา	บริษัทได้พัฒนาและออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ในกลุม่อาหารพร้อมปรงุและพร้อมทาน	ทัง้แบบแช่เยน็และแช่แขง็ 
เพิม่มากขึน้	อันได้แก่	ผลิตภัณฑ์แซนวิช	เกี๊ยวซ่า	และข้าวเบนโตะ 
แช่แขง็	ซึง่ส่งผลให้ยอดขายของธรุกจิดงักล่าวโดยรวมเตบิโตสงูขึน้
จากปี	2557	ประมาณร้อยละ	7	และบริษทัจะยังคงพฒันาผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มดังกล่าวให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มากขึ้นและรองรับการขยายตัวของตลาดอาหาร
พร้อมทานที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นจากรูปแบบการด�าเนินชีวิต
และพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบันทีเ่ปลีย่นแปลงไปเน้นการรบั
ประทานอาหารทีส่ะดวกและรวดเร็ว	ซึง่อาหารพร้อมทานสามารถ
ตอบสนองต่อรูปแบบการด�าเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค

	 ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี	
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6.4 โครงสร้างรายได้ของกลุม่บรษิทั 

รายได้
แยกตามประเภทธุรกิจ

ด�าเนินการโดย

งบการเงินรวม

2558 2557 2556

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทและบริษัท	โออิชิ	เทรดดิ้ง	จ�ากัด 6,351 49% 5,877 47% 6,260 51%

ธุรกิจร้านอาหาร บริษัท	บริษัท	โออิชิ	ราเมน	จ�ากัด	และ	
Oishi	Myanmar	Limited

6,612 51% 6,639 53% 6,009 49%

รวม 12,963 100% 12,516 100% 12,269 100%

6.5 กลุม่ลกูค้า/ผูร้บับรกิาร

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจร้านอาหาร	บริษัทประกอบธุรกิจร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นในลักษณะ		
ที่หลากหลาย	ทั้งร้านอาหารแบบบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น	ชาบู	ยากินิกุ					
ร้านอาหารข้าวหน้าต่างๆ	และร้านอาหารแบบจัดส่งถงึบ้าน	ซึง่ครอบคลมุ	
กลุ่มผู้บริโภคทุกเพศและทุกวัย	รวมถึงบริษัทขยายสาขาร้านอาหาร
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่การให้บริการแก่ผู้บริโภค
ได้มากที่สุด

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร	
แช่เยน็	มกีลุม่ลกูค้าทีเ่น้นกลุม่เป้าหมายหลกัเป็นผูบ้ริโภคในกลุม่คนรุน่ใหม่	
วยัท�างาน	วัยเรยีน	ท่ีมรีปูแบบการใช้ชวิีตทีเ่ร่งรบีอาหารพร้อมทานจึงเป็น
ทางเลอืกทีไ่ด้รบัความนยิมในปัจจบุนั	ส�าหรบักลุม่ผลติภณัฑ์อาหารแช่แขง็
จะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยท�างาน	และกลุ่มครอบครวัทีอ่าศยัใน
เขตเมืองใหญ่	นอกจากนี้	บริษัทในฐานะผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วหมดไปอย่างรวดเร็ว	(Fast-moving	consumer	
goods)	ยังคงเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและสร้างความหลากหลาย
ของผลติภณัฑ์เพ่ือให้สามารถผลติผลติภณัฑ์ทีต่อบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงและขยายตัว
ของตลาดอาหารพร้อมทานอีกด้วย

ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่ม						
ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย	และในทุกโอกาสการดื่ม	ส�าหรับตราสินค้าหลัก
อย่างโออิชิ	กรีนที	มีกลุ่มเป้าหมายหลัก	คือกลุ่มคนรุ่นใหม่	ซึ่งประกอบ
ไปด้วย	วยัรุน่	นกัศกึษาและวยัท�างาน	ทีม่วีถิชีวีติทีท่นัสมยัและใส่ใจสขุภาพ

6.6 ช่องทางการจัดจ�าหน่ายและผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า 

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจร้านอาหาร

บริษัทถือเป็นผู้น�าในธุรกิจร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น	โดยเปิดด�าเนินการ
ร้านอาหารในลกัษณะทีห่ลากหลาย	และครอบคลุมพืน้ทีห่ลกัของประเทศ	
โดยในปัจจุบันมีสาขาร้านอาหารครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัดกว่า	238	สาขา

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน

ในปี	2558	ทีผ่่านมาผลติภณัฑ์อาหารพร้อมปรงุและพร้อมทาน	(Ready	
to	cook	and	Ready	to	eat	Products)	ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็ง	
เน้นการจัดจ�าหน่ายในช่องทางร้านสะดวกซื้อโดยเฉพาะร้าน	7-Eleven	
และซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นส�าคัญ	โดยบริษัทได้เริ่มจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานในช่องทางอื่นๆ	อาทิ	กลุ่มธุรกิจโรงแรม
และร้านอาหารเพือ่เป็นการขยายช่องทางการจดัจ�าหน่ายสนิค้าในประเทศ	
และขณะเดยีวกนัทางบรษิทัฯ	ได้เริม่จ�าหน่ายสนิค้าประเภทเกีย๊วซ่าแช่แขง็
ส�าเร็จรูปไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
(ASEAN	Economic	Community	:	AEC)	อาทิ	ประเทศเมียนมาร์และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา	เป็นต้น

ธุรกิจเครื่องดื่ม

บริษัทจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลายทั้งใน
และต่างประเทศ	เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การจ�าหน่ายสินค้า	โดยการจัด
จ�าหน่ายสินค้ากว่าร้อยละ	90	จัดจ�าหน่ายผ่านเครือข่ายการจัดจ�าหน่าย
ของกลุ่มบริษัทในเครือ	บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	และ
บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่การจัดจ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี	้บริษัทยงัมช่ีองทางการจดัจ�าหน่ายในต่างประเทศ	ประมาณร้อยละ	5
และช่องทางการจดัจ�าหน่ายอืน่ๆ	อกีประมาณร้อยละ	2	ของยอดขายรวม
ทั้งหมดของธุรกิจเครื่องดื่ม

6.7 เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจร้านอาหาร

บริษัทและบริษัทย่อยมีเป้าหมายในการขยายสาขาร้านอาหารประมาณ	
ปีละ	30	สาขา	และจะเน้นการเปิดร้านชาบชู	ิซึง่ได้รบัความนยิมสงู	เพือ่ให้
ครอบคลมุพืน้ทีใ่ห้บรกิารทัว่กรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพ

และมีก�าลังซื้อสูง	โดยในปี	2559	เป้าหมายในการขยายสาขาร้านอาหาร
ยังคงเป็นไปตามแนวทางเดิม	รวมถึง	บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนการ
ขยายสาขาร้านชาบชูใินประเทศเมยีนมาร์อย่างต่อเนือ่ง	โดยในปีท่ีผ่านมา	
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถขยายสาขาร้านอาหารได้ตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้	

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน 

ในปี	2559	บรษัิทยงัคงเน้นการพัฒนารสชาติและจดัจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ	ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน	ทั้งแบบแช่เย็น
และแช่แขง็ให้มากขึน้	โดยนอกจากการพฒันาสนิค้าและผลติภณัฑ์แล้ว	
บรษิทัจะก�าหนดแผนการส่งเสรมิการขายเพือ่ดงึดดูให้เกดิการทดลอง
สนิค้าอนัจะเป็นการขยายฐานผูบ้รโิภคให้กว้างมากยิง่ขึน้	โดยในปี	2559 
บรษิทัได้ตัง้เป้าหมายการเตบิโตของธรุกจิในกลุม่ผลติภณัฑ์นีป้ระมาณ
ร้อยละ	25	จากปี	2558	เนือ่งจากทางบรษัิท	ได้มแีผนการขยายกลุม่สนิค้า
ในตลาดใหม่ๆ	เช่น	กลุม่เด็ก	กลุม่ผูร้กัสขุภาพ	ปัจจยัการเตบิโตของช่อง
ทางร้านสะดวกซื้อที่มีอัตราการขยายตลาดที่เพิ่มขึ้น	อาทิ	7-	Eleven	
Family	Mart		MaxValu	และLotus	Express	ร่วมกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารพร้อมปรงุและพร้อมทานทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	และการขยาย
ช่องทางการจดัจ�าหน่ายไปในกลุม่ธรุกจิโรงแรม	ร้านอาหาร	และกลุม่จัดเล้ียง	
รวมถึงแผนการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าทอด
ผ่านทางคีออส	ซึ่งนอกจากจะเป็นการขยายฐานการจัดจ�าหน่ายสินค้า
แล้วยังสร้างการรับรู้และจดจ�าในตราสินค้าของบริษัทได้อย่างดีอีกด้วย

โดยในปี	2558	ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานมีการเติบโตจากปี	
2557	ในอัตราใกล้เคียงกับที่ได้ประมาณการไว้

ธุรกิจเครื่องดื่ม

จากเป้าหมายการเติบโตในตลาดเครื่องด่ืมในปี	2558	นั้น	บริษัท											
มุ่งเน้นในการรักษาความเป็นผู้น�าในตลาดเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม	
ด้วยการสร้างสรรค์นวตักรรมชาเขียวพร้อมด่ืม	ทัง้ในส่วนของนวตักรรม
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายและไม่หยุดยั้ง	
ของผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายหลัก	รวมถึงนวัตกรรมในด้านกิจกรรม
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การตลาดในรปูแบบใหม่ๆ	เพ่ือสร้างความคกึคกัและกระตุน้การบริโภค
ตลอดทัง้ปี	รวมถงึการขยายฐานลกูค้าให้มากขึน้กว่าเดมิทัง้ในประเทศและ								
ต่างประเทศอีกด้วย	ซึ่งจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา	ชาเขียวโออิชิ	
สามารถรกัษาความเป็นผูน้�าในกลุม่สินค้าชาเขยีวพร้อมดืม่ในทกุช่องทาง						
การจดัจ�าหน่าย

6.8 การส่งออก

ธุรกิจร้านอาหาร

ในปี	2558	OML	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เปิดด�าเนินการร้านอาหารชาบูชิ
เพิม่อกี	1	สาขา	ทีเ่มอืงย่างกุง้	ประเทศเมยีนมาร์รวมเป็น	3	สาขา	ซึง่ถอืเป็น
ความส�าเรจ็ท่ีส�าคญัในการขยายตลาดธรุกจิร้านอาหารไปยงัต่างประเทศ

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน

ในปัจจุบัน	บริษัทได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านการขออนุญาตและ	
การขอรับรองมาตรฐานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สินค้าของบริษัทมี
ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในต่างประเทศ	รวมถึงมี
การศกึษาพฤตกิรรมการบริโภคและช่องทางการจดัจ�าหน่ายในประเทศต่างๆ	
เพือ่ให้สามารถผลติและจดัส่งสนิค้าทีม่คีณุภาพและตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ	ได้	โดยในเดือนพฤศจิกายน	2557	บริษัท
ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารได้แก่	BRC	
HACCP	และ	GMP	แล้ว	จึงถือได้ว่ามีความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์
ต่างๆ	เพือ่รองรบัการจัดจ�าหน่ายในต่างประเทศ	โดยในปี	2558	ทีผ่่านมา	
บรษิทัได้เริม่จดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์โออชิ	ิเกีย๊วซ่า	ในประเทศกลุม่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	อาทิ	ประเทศเมียนมาร์และราชอาณาจักรกัมพูชา	
เป็นต้น	โดยเน้นทีต่ลาดอาหารแช่แขง็เป็นหลกั	รวมถึงมแีผนการพฒันา
สินค้าร่วมกับคู่ค้าเพื่อน�าเสนอความแตกต่างของรสชาติเพื่อให้เข้ากับ
วัฒนธรรมการรับประทานของผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ	ด้วย

ธุรกิจเครื่องดื่ม

เครื่องดื่มโออิชิ	กรีนที	มีจ�าหน่ายแล้วในหลายประเทศ	อาทิ	ประเทศ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	ราชอาณาจกัรกมัพชูา	สาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมาร์	มาเลเซีย	เนการาบรูไนดารุสซาลาม	สหพันธรัฐ
รัสเซีย	รัฐอิสราเอล	นิวซีแลนด์	สมาพันธรัฐสวิส	บาร์เบโดส	สาธารณรัฐ
ฮังการี	ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์	สาธารณรัฐเกาหลี	เซนต์มาร์ติน	
สาธารณรัฐโปแลนด์	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	สาธารณรัฐฟินแลนด์	
และสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ	ในปี	2558	บริษัท
ได้ขยายตลาดส่งออกเคร่ืองดืม่โออิชไิปยงัตลาดต่างๆ	อกีหลายประเทศ	
เช่น	สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน	ีสาธารณรฐัฟินแลนด์	สหราชอาณาจกัร
บรเิตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนอื	และขยายตลาดไปยงัสาธารณรฐัสงิค์โปร์	
และเนการาบรไูนดารสุซาลาม	โดยผ่านเครอืข่ายของบรษิทัในเครอื	
ได้แก่บริษัท	เอฟแอนด์เอ็น	เบฟเวอเรจเจส	มาร์เก็ตติ้ง	และบริษัท	โออิชิ	
อินเตอร์เนชั่นแนล	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด		

ในปี	2559	บริษัทได้ตั้งเป้าขยายการส่งออกเครื่องดื่มโออิชิไปยังตลาด
ต่างประเทศ	ในอีกหลายประเทศ	เช่น	ประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออก	
รวมถึงจะเน้นการท�าตลาดส่งออกในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
เช่น	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	และราชอาณาจักรกัมพูชา	
เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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7.1  ธุรกิจเครื่องดื่ม

7.1.1 ความเสี่ยงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่

ในการออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่แม้ว่าบริษัทจะได้มีการพิจารณาและ
วางแผน	รวมถึงท�าการทดสอบคุณภาพต่างๆ	ทั้งทางด้านการผลิต	
การออกแบบบรรจุภัณฑ์	การทดสอบรสชาติ	การท�าโฆษณาและส่งเสริม
การขาย	ซึ่งส่งผลให้การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องมีการลงทุนที่สูง	แต่
ผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	รวมทั้ง
การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม	บริษัทจึงได้เพิ่ม
ความเข้มงวดในการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ใหม่	ทัง้ในส่วนของคณุภาพสนิค้า	การมุง่เน้นความต้องการของผูบ้ริโภค	
รวมทั้งกิจกรรมการตลาด	เพื่อให้มั่นใจว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะ
ประสบความส�าเร็จเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

7.1.2 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีจ�ากัด

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อให้สามารถผลิต
สินค้าที่ได้มาตรฐาน	ดังนั้น	บริษัทจะไม่ซื้อวัตถุดิบบางชนิดหรือวัตถุดิบ
จากผูข้ายเพยีงรายเดยีว	ซึง่อาจก่อให้เกดิความเสีย่งจากการขาดแคลน
หรือขาดอ�านาจต่อรองทางด้านราคาได้	โดยที่ผ่านมา	บริษัทก�าหนดให้
ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์และฝ่ายจัดซื้อด�าเนินการแสวงหาผู้ขายสินค้าที่มี
คุณภาพเพื่อให้มีผู้ขายสินค้ามากรายยิ่งขึ้น	

7.1.3 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

จากการที่ราคาพลังงานชนิดต่างๆ	การน�าธัญพืชมาผลิตเป็นพลังงาน
ทดแทน	และความต้องการใช้วัตถดุบิหลายๆ	อย่างในประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี	และกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างก้าวกระโดด	
ท�าให้ต้นทนุต่างๆ	ในส่วนของค่าขนส่ง	เชือ้เพลงิ	เยือ่กระดาษ	และบรรจภุณัฑ์
ที่ท�าจากปิโตรเลียมมีความผันผวนไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด	
บริษัทจึงได้ด�าเนินการท�าสัญญาระยะปานกลางและระยะยาวกับผู้ขาย
บางรายเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบกับต้นทุนของบริษัทมากนัก

7.1.4  ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

ด้วยสภาวการณ์การแข่งขันทางด้านธุรกิจเครื่องดื่มเป็นไปอย่างรุนแรง
มผีูป้ระกอบการรายใหม่ 	ๆซึง่มศีกัยภาพสงูน�าสนิค้าออกสูต่ลาด	อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีนโยบายแข่งขันทางด้านภาพลักษณ์	ในรูปแบบการโฆษณา	
ประชาสมัพนัธ์	และการจดักจิกรรมการตลาดรปูแบบต่างๆ	ท้ังนี	้เพือ่ท�าให้
ผลติภณัฑ์ของบรษิทัมคีณุภาพ	และภาพลกัษณ์ทีเ่หนอืกว่า	รวมถึงบริษัท
มีความเชื่อว่ายิ่งการแข่งขันทวีมากเท่าใดย่อมส่งผลดีต่ออตุสาหกรรม
เคร่ืองดืม่มากขึน้เท่านัน้	เพราะจะท�าให้การเตบิโตของตลาดในธุรกจิประเภทนี้
เตบิโตมากยิง่ขึน้	และย่อมส่งผลท�าให้ธรุกิจของบรษิทัเติบโตขึน้ด้วยเช่นกนั

7.1.5 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี	2554	ซึ่งส่งผลกระทบและ
สร้างความเสยีหายให้แก่บรษิทัเป็นจ�านวนมากนัน้	บรษิทั	จงึได้เลง็เห็นถึง
ความส�าคญัจ�าเป็นในการป้องกนัและกระจายความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ
ที่อาจเกิดขึ้นซ�้าอีก	โดยได้ด�าเนินการต่างๆ	เช่น	การก่อสร้างโรงงาน
แห่งใหม่ที่อ�าเภอวังม่วง	จังหวัดสระบุรี	การวางแผนและสร้างก�าแพง
ป้องกันน�้าท่วมในส่วนโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร	นอกเหนือจาก
เขือ่นทีก่่อสร้างแล้วเสรจ็ของนคิมอตุสาหกรรมเอง	ตลอดจนมกีารก�าหนด
แผนส�ารองฉุกเฉินในเหตุการณ์ต่างๆ	เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถ
ด�าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

7.2  ธุรกิจอาหาร

7.2.1 ความเส่ียงในด้านการจัดหาพ้ืนท่ีเช่าส�าหรบัขยายสาขาใหม่
และรักษาพื้นที่เช่าส�าหรับสาขาเดิม

เนื่องด้วยท�าเลที่ตั้งของสาขาเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการด�าเนิน
ธรุกจิร้านอาหาร	ประกอบกบัสภาวะการแข่งขนัทีร่นุแรงในธรุกจิร้านอาหาร
ในปัจจุบัน	ส่งผลให้เกิดข้อจ�ากัดต่อผู้ประกอบการในการแสวงหาพื้นที่
ขยายสาขาใหม่	โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าที่มุ่งเน้น	
การเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าในแหล่งชุมชน	และโดยปกติการเช่า
พื้นที่จะท�าเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น	3	ปี	และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้
อีก	3	ปี	ซึ่งบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าหรือ
อาจมกีารปรบัอตัราค่าเช่าเพิม่สงูขึน้	ซึง่บรษิทัได้มกีารวางแผนในการรกัษา
พื้นที่เช่าโดยการรักษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้เช่า	รวมถึงมี
การติดตามและแสวงหาพื้นที่ในท�าเลที่ดีใหม่ๆ	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมี
พื้นที่ที่มีท�าเลที่ตั้งที่ดีในการรองรับการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

7.2.2 ความเสี่ยงด้านต้นทุนจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์

เนือ่งจากในการด�าเนนิธรุกจิร้านอาหารน้ัน	บรษิทัให้ความส�าคญักบัคุณภาพ
ความสดใหม่ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เป็นหลักส�าคัญ	มากกว่า	50% 
ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	อันได้แก่	เนื้อสัตว์	อาหารทะเล	ผัก	ผลไม้	
และขนมปัง	มีอายุการใช้งานสั้น	จึงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต	
หากขาดการบรหิารจดัการและควบคุมการใช้วัตถดุบิอย่างมปีระสิทธิภาพ	
ทัง้นี	้เพือ่ลดความเสีย่งทางด้านต้นทนุ	บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายการจัดซือ้
และการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง	ด้วยการสั่งซื้อ	ในลักษณะวันต่อวัน
ในจ�านวนที่พอเพียง	และจัดเก็บในห้องเย็นรักษาอุณหภูมิเพื่อลดการ
เสื่อมสภาพของวัตถุดิบ	รวมถึงมีระบบการควบคุมสินค้าและวัตถุดิบ
คงคลังแบบ	First-In-First-Out	(FIFO)

ปัจจัย
 ความเสี่ยง
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7.2.3 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีจ�ากัด

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อให้สามารถผลิต
สินค้าที่ได้มาตรฐาน	ดังนั้น	บริษัทไม่ซื้อวัตถุดิบบางชนิด	หรือวัตถุดิบ
จากผูข้ายเพยีงรายเดยีว	ซึง่อาจก่อให้เกดิความเสีย่งจากการขาดแคลน
หรือขาดอ�านาจต่อรองทางด้านราคาได้	โดยที่ผ่านมา	บริษัทก�าหนดให้
ฝ่ายวิจยัผลติภณัฑ์และฝ่ายจดัซ้ือด�าเนนิการสรรหาผูข้ายสนิค้าทีม่คีณุภาพ
เพื่อให้มีผู้ขายสินค้ามากรายยิ่งขึ้น	

ส�าหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน	บริษัทให้ความส�าคัญกับ
คุณภาพและความสดใหม่ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เป็นหลักส�าคัญ		
ซึง่แม้วตัถดุบิและผลติภัณฑ์	มากกว่าร้อยละ	50	อนัได้แก่	เนือ้หม	ูเนือ้ไก่	
เน้ือกุง้	และขนมปัง	จะมอีายกุารใช้งานและบริโภคทีค่่อนข้างสัน้และหากขาด
การบริหารจัดการและควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพอาจส่ง
ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตได้	ดงันัน้	เพือ่ควบคมุและลดความเส่ียงใน
ด้านต้นทนุดงักล่าว	บรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบายการจดัซ้ือและการบรหิาร
จัดการสินค้าคงคลัง	ด้วยการสั่งซื้อในลักษณะการประมาณการอย่าง
เพียงพอ	และมีการจัดเก็บรักษาเพื่อคงคุณภาพ	ลดการเสื่อมสภาพและ
ยืดอายุการใช้งานด้วยระบบห้องเย็นรักษาอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพ		
รวมถึงมีระบบการควบคุมสินค้าและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังแบบ	
First-In-First-Out	(FIFO)	จึงส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจาก
ความเสี่ยงในด้านนี้มากนัก

7.2.4 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ
ต้นทุนการผลิตสินค้า

จากการทีว่ตัถุดบิบางชนดิเป็นวตัถดุบิทีไ่ด้รับความนยิมจากผูบ้ริโภคสงู	
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด	เช่น	โรคระบาดของพืชและสัตว์ที่เป็น
วตัถุดิบหลกั	ท�าให้เกดิการขาดแคลน	และราคามคีวามผนัผวน	อย่างไรกต็าม	
บริษทัได้พจิารณาท�าสญัญาระยะปานกลางและระยะยาวกับผู้ขายบางราย
ไว้แล้ว	เหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก

เนื่องจากปัจจุบันยอดขายของอาหารพร้อมทานที่จ�าหน่ายในตลาดนั้น	
ยังมียอดขายที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับขนาดของตลาด	ท�าให้การบริหาร
และการจัดการด้านการผลิตสินค้าของโรงงาน	ยังไม่สามารถบริหารและ
จัดการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ซึ่งท�าให้ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ	สูงขึ้นตามไปด้วย	จึงส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น	

7.2.5 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

เนือ่งจากความนยิมในอาหารญีปุ่น่เติบโตอย่างรวดเรว็ในประเทศไทย	จงึ
ท�าให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ	เกิดขึ้นจ�านวนมาก	และมีคู่แข่งบางราย
เปิดร้านอาหารแนวเดยีวกับของบรษิทัในท�าเลทีใ่กล้เคยีงกนั	อย่างไรกต็าม	
บริษัทมีนโยบายแข่งขันทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ	

การโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	และการจัดกิจกรรมการตลาดรูปแบบต่างๆ	
โดยไม่เน้นการตัดราคา	ทัง้น้ี	เนือ่งจากบรษิทัมคีวามเชือ่ว่าย่ิงการแข่งขนั
มมีากเท่าใดย่อมส่งผลดต่ีออตุสาหกรรมอาหารมากขึน้เท่านั้น	เพราะจะ
ท�าให้การเติบโตของตลาดในธุรกิจประเภทนี้เติบโตมากยิ่งขึ้น	ซึ่งย่อม	
ส่งผลท�าให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน

ส�าหรับธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน	มีสภาวะการแข่งขันทาง
ธุรกิจอย่างรุนแรง	โดยเฉพาะช่องทางการกระจายสินค้าบางราย	ที่หัน
มาท�าตราสินค้าของตนเอง	ท�าให้นอกจากจะต้องแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์
แล้วยังต้องเพิ่มการต่อรองเรื่องเงื่อนไขการค้าต่างๆ	มากขึ้น	ดังนั้น	
เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว	บริษัทจึงให้ความส�าคัญ
ในเรื่องการรักษาคุณภาพของสินค้า	รวมถึงเน้นการสร้างตราสินค้าให้
เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น

7.2.6 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี	2554	ซึ่งส่งผลกระทบและ
สร้างความเสยีหายให้แก่บรษิทัเป็นจ�านวนมากนัน้	บรษิทัจงึได้เล็งเห็นถึง
ความส�าคญัจ�าเป็นในการป้องกนัและกระจายความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ
ทีอ่าจเกิดข้ึนซ�า้อีก	โดยได้ด�าเนนิการต่างๆ	เช่น	การย้ายครัวกลางจากเดมิ
ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครไปยังครัวกลางแห่งใหม่ที่อ�าเภอบ้านบึง	
จงัหวัดชลบรุ	ีซึง่เป็นพืน้ทีท่ี่ปลอดภยัจากน�า้ท่วม	รวมถึงบรษิทัได้กระจาย
การลงทุนไปยังจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีท�าเลที่ตั้งสูง	และมีการคมนาคม
ขนส่งสะดวก	จึงน่าจะปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ	
ตลอดจนมีการก�าหนดแผนส�ารองฉุกเฉินในเหตุการณ์ต่างๆ	เพื่อให้
มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถด�าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยด้วย

7.2.7 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง
และเศรษฐกิจ

ในปี	2558	สถานการณ์ทางการเมืองจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น	แต่ยังคงมี
ผลกระทบสืบเนื่องด้านภาวะเศรษฐกิจ	อาทิ	ต้นทุนวัตถุดิบ	ค่าแรง	และ
ค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่มีอัตราที่สูงขึ้น	และก�าลังการซื้อของผู้บริโภคที่ลด
น้อยลง	ซึง่ปัจจยัดงักล่าวยงัคงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวม
ของธุรกิจอาหาร	

อย่างไรก็ดี	แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวแต่
จากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	พร้อมก�าหนดกลยุทธ์และ
แนวทางการตลาดที่เหมาะสมท�าให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ดังกล่าวอย่างมีนัยส�าคัญ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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7.2.8 ความเสี่ยงด้านการพัฒนาสินค้าใหม่ 

เนือ่งจากอาหารพร้อมทานท่ีจ�าหน่ายในปัจจบุนัมีช่องทางการจดัจ�าหน่าย
ในช่องทางร้านค้าสะดวกซือ้เป็นหลกั	ท�าให้การพฒันาสนิค้าต้องมกีารพฒันา
อย่างต่อเนือ่ง	ถงึแม้ว่าจะได้มกีารวางแผนไว้แล้วกต็าม	แต่ด้วยพฤตกิรรม
การบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอท�าให้สนิค้าบางรายการหรอืบางรสชาติ
อาจจะยังไม่สนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าได้	ดังนั้น	
หน่วยงานพัฒนาสินค้าจึงให้ความส�าคัญในการพัฒนานวัตกรรมสินค้า
และผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ตรงและทันต่อความต้องการ
และกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ	ของผู้บริโภคได้

7.3 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

บรษิทัได้เริม่ด�าเนนิการตามแผน	“วสิยัทัศน์	2020”	เพือ่เติบโตและก้าวเป็น
บริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียน	ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะได้
มีการพิจารณาและวางแผนอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ	แต่อาจมีปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบให้บริษัทไม่สามารถด�าเนินธุรกิจให้
เป็นไปตามแผนกลยุทธ์	อันจะกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท
ท�าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

อย่างไรกต็าม	บรษิทัได้มีการจดัท�าแผนการด�าเนนิงานประจ�าปีซึง่สอดคล้อง
กบัแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษทั	โดยคณะกรรมการของบรษิทั	มส่ีวนร่วม
ในการพจิารณากล่ันกรองอนมุตัแิผนการด�าเนนิการดงักล่าว	นอกจากนี	้
ยังมีการติดตามประเมินผลในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การด�าเนิน
การเป็นไปตามแผนงานและกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้	และมีการทบทวนแผน
กลยุทธ์อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์และการด�าเนินงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

7.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
บริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีสัดส่วนการจัดจ�าหน่ายผ่านบริษัทในกลุ่มบริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	
จ�ากดั	(มหาชน)	(“ไทยเบฟ”)	คดิเป็นประมาณร้อยละ	90	ของยอดขายรวม
ของธุรกิจเครื่องดื่ม	ซึ่งถือเป็นช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากที่สุดช่องทางหนึ่ง	อย่างไรก็ตาม
ไทยเบฟเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัโดยมสัีดส่วนการถอืหุน้ประมาณ
ร้อยละ	79.66		ดังนั้น	การจัดจ�าหน่ายสินค้าในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มจึงมี
ลักษณะพึ่งพิงบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซึ่งอาจมีความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทได้	หากมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือไม่ได้รับความสนใจใน
การจัดจ�าหน่ายสินค้าของบริษัท

อย่างไรก็ดี	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้รับความร่วมมือทางธุรกิจ
จากบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นอย่างดีและมีวิธีการท�างานที่มี

ระเบยีบแบบแผนสากลอนัเป็นท่ียอมรบัท่ัวไป	อกีทัง้การจดัจ�าหน่ายสนิค้า
ผ่านเครอืข่ายกลุม่บรษิทัของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ยงัถอืได้ว่าเป็นการบรหิาร
จดัการและจดัสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ	อนัเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย	นอกจากนี้	บริษัทยังได้มีการเข้าท�า
สญัญาการจดัจ�าหน่ายระยะกลางอย่างเป็นทางการกบักลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ยังคงต้องเป็นผู้จัดจ�าหน่ายให้บริษัทต่อไปจนหมดสัญญา	ท�าให้บริษัทมี
เวลาในการสรรหาและแต่งตัง้ผูจ้ดัจ�าหน่ายรายใหม่ได้	โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินงานของบริษัท

7.5 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

7.5.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ�านาจก�าหนด
นโยบายการบริหาร

ณ	วันที่	29	มกราคม	2559	ไทยเบฟ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	
โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นร้อยละ	79.66	ของทนุช�าระแล้ว	ด้วยสถานะ
ดงักล่าวท�าให้ไทยเบฟสามารถควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นในเรือ่งต่างๆ	ได้
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้กรรมการ	หรอืการขอมตใินเรือ่งอืน่ทีต้่องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ตลอดจนเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับ
บริษัทก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง	3	ใน	4	ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังนั้น					
ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตาม	เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	บริษัทได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการ
ซึง่ประกอบไปด้วยบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	และได้ก�าหนดขอบเขต
อ�านาจหน้าทีอ่ย่างชดัเจน	รวมถึง	มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท	3	คน	เพื่อท�า
หน้าที่ในการตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัท	และดูแลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเพียงพอ	ซึ่งท�าให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจ
ในการบริหารจัดการในระดับที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้

7.5.2  ความเสีย่งจากการท่ีจ�านวนหุน้ของบรษิทัทีซ่ือ้ขายหมนุเวยีน 
  ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“Free float”) ค่อนข้างต�า่ 
  ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ	วันที่	29	มกราคม	2559	บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น	
รายย่อยคิดเป็นร้อยละ	15.31	ซึ่งอาจท�าให้มีสภาพคล่องในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ไม่มากนัก	ผู้ถือหุ้นจึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถขายหุ้น
ของบริษัทได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

อย่างไรก็ดี	บริษัทจะติดตามและด�ารงสภาพคล่องของ	Free	float	ให้มี
ความเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นต่อไป
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ทรัพย์สินที่ใช้
 ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย	มีทั้งทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินที่ไม่มี
ตัวตน	มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

8.1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
	 กลุ่มบริษัทมีที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ซึ่งมูลค่าทางบัญชีสุทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ตามรายละเอียดดังนี้

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน ลักษณะ 
กรรมสิทธิ์

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ที่ดิน	รวมเนื้อที่	61-2-14.6	ไร่	และส่วนปรับปรุงที่ดิน 
นิคมอุตสาหกรรมนวนครโครงการ	2ต�าบลคลองหนึ่ง	อ�าเภอ
คลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี

เจ้าของ 369.09 -	ไม่มี-

ที่ดิน	รวมเนื้อที่	182-2-19	ไร่	และส่วนปรับปรุงที่ดิน
ต�าบลหนองชาก	อ�าเภอบ้านบึง	(เมือง)	จังหวัดชลบุรี

เจ้าของ 147.42      		-ไม่มี-

รวม 516.51

8.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
	 กลุ่มบริษัทมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ซึ่งมูลค่าทางบัญชีสุทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ตามรายละเอียดดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ลักษณะ 
กรรมสิทธิ์

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

อาคารและสิง่ปลกูสร้างโรงงาน	นคิมอตุสาหกรรมนวนครโครงการ	2 
ต�าบลคลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี

เจ้าของ  965.95 -	ไม่มี	-

อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงาน	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 
ต�าบลบ้านเก่า	อ�าเภอพานทอง	จังหวัดชลบุรี

เช่า  96.78 -	ไม่มี	-

ส่วนปรับปรุงอาคาร		เลขที่	333	หมู่ที่	1
ถนนทางหลวง	2089	(มวกเหล็ก-วังม่วง)	
ต�าบลแสลงพัน	อ�าเภอวังม่วง	จังหวัดสระบุรี

เช่า  63.75 -ไม่มี-

อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงงานครัวกลาง
ต�าบลหนองชาก	อ�าเภอบ้านบึง	(เมือง)	จังหวัดชลบุรี

เจ้าของ  343.86 -ไม่มี-

ส่วนปรับปรุงอาคารอื่นๆ เช่า  10.94 -ไม่มี-

รวม  1,481.28

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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8.3 สัญญาเช่าพื้นที่
วันท่ี	31	ธันวาคม	2558 บริษัทมีสัญญาเช่าพ้ืนท่ีในการด�าเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่นกับคู่สัญญาท่ีเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกประมาณ		241	สัญญา
ท้ังน้ี	สัญญาเช่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาเช่าระยะส้ัน	3	ปี	และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก	3	ปี	โดยสัญญาส่วนใหญ่จะหมดอายุลงในปี	2559 –2561

ท้ังน้ี	บริษัทได้เช่าท่ีดินและอาคารส�าหรับโรงงานเคร่ืองจักรบรรจุ	Cold	Aseptic	Filling	สายการผลิตท่ี	2	ท่ีจังหวัดสระบุรี 	เน่ืองจากมีความเหมาะสมต่อ
การขนส่ง	รวมถึงยังเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วย	โดยสัญญาเช่าเป็นแบบระยะสั้นระยะเวลาการเช่าไม่เกิน	3	ปี	และให้สิทธิบริษัทใน
การพิจารณาซ้ือท่ีดินก่อนบุคคลอ่ืนหากผู้ให้เช่าประสงค์จะขายท่ีดินดังกล่าว

8.4 สิทธิการเช่าพื้นที่ด�าเนินงาน
พ้ืนท่ีด�าเนินงานของกิจการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะท�าเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาส้ัน	3	ปี	ท่ีสามารถต่ออายุการเช่าได้อีก	3	ปี	เพ่ือลด
ภาระผูกพันและเงินลงทุนท่ีค่อนข้างสูงจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้าท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	อย่างไรก็ตาม	มีร้านอาหาร
บางสาขาได้ท�าสัญญาเช่าระยะยาวภายในอาคารและศูนย์การค้า	ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินรวมส่วนที่ปรับปรุงแล้ว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ดังนี้

สาขาเนื้อที่ ระยะเวลาการเช่า/ 
ปีสิ้นสุดสัญญา

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์	ชั้น	1
ห้องที่	1053-1054	เนื้อที่	292.58	ตร.ม.

ระยะเวลา	21 ปี  
 9	เดือน	15	วัน/ 
สิ้นสุดปี	2567

10.18 -	ไม่มี	-

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์	งามวงศ์วาน 
ห้องที่	GFC1A	พื้นที่	220	ตร.ม.	และ 
ห้องที่	GFC1B	พื้นที่	101	ตร.ม.

ระยะเวลา	17 ปี  
9	เดือน	10	วัน/	 
สิ้นสุดปี	2562

3.30 -	ไม่มี	-

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์	บางกะปิ
ห้องที่	GF-F5A	พื้นที่	300	ตร.ม.	และ 
ห้องที่	GF-5B	พื้นที่	52	ตร.ม.

ระยะเวลา	20 ปี  5	เดือน	
15	วัน/สิ้นสุดปี	2565

12.89 -	ไม่มี	-

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค-รังสิต
ห้องที่	B	5	พื้นที่	134	ตร.ม.

ระยะเวลา	14 ปี 10	เดือน/	
สิน้สดุปี	2564

4.71 -	ไม่มี	-

ศูนย์การค้าเอสพลานาด	รัชดาภิเษก
ห้องที่	B	41	พื้นที่	288	ตร.ม.

ระยะเวลา	24 ปี 2	เดอืน	4	วนั	/
สิน้สดุปี	2574

20.26 -	ไม่มี	-

รวม 51.34

8.5 เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	เครื่องจักรและเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการด�าเนินงานและผลิตสินค้าของกิจการ	ประกอบด้วย

ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เครื่องมือและเครื่องจักร	-	เครื่องดื่ม	 2,819.36 -	ไม่มี	-

เครื่องมือและเครื่องจักร	-	อาหาร    383.47 -	ไม่มี	-

รวม 3,202.83
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8.6 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน

 ส่วนตกแต่งและระบบภายในที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 ประกอบด้วย
  

ประเภทส่วนตกแต่งและระบบภายใน มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ส่วนตกแต่ง 413.07 -	ไม่มี	-

ระบบภายใน 1,017.89 -	ไม่มี	–

รวม 1,430.96

8.7 ทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง

ทรัพย์สินระหว่างติดตั้งของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าทางบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ดังต่อไปนี้

ประเภททรัพย์สินระหว่างติดตั้ง มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

อาคาร	Cold		Aseptic	Filling	โรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร	 8.70 -	ไม่มี	-

เครื่องจักร	Cold	Aseptic	Filling	สายการผลิตที่		2 5.47 -	ไม่มี	-

เครื่องจักร	Cold	Aseptic	Filling	สายการผลิตที่		3 48.69 -	ไม่มี	-

Project	OEM	UHT	Navanakorn 5.71 -	ไม่มี	-

Project	Water	Amatanakorn 24.06 -	ไม่มี	-

Oishi	Knowledge	Center 3.10 -	ไม่มี	-

อื่นๆ 6.48 -	ไม่มี	-

รวม 102.21

8.8 ทรัพย์สินอื่น

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย	เคร่ืองใช้ส�านักงาน	เคร่ืองตกแต่งและติดต้ัง	เคร่ืองใช้ในร้านอาหาร	และยานพาหนะ	
โดยมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ทั้งสิ้น	269.25	ล้านบาท

8.9 ทรัพย์สินทางปัญญา

ต้ังแต่เปิดด�าเนินการ	บริษัท	มีการย่ืนค�าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า	และเคร่ืองหมายบริการ	ส�าหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทท้ังในประเทศ	
และต่างประเทศ	เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายโดยมีเคร่ืองหมายการค้า	และเคร่ืองหมาย
บริการที่ส�าคัญ	คือ	“โออิชิ”	รวมถึงเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนทั้งร่วมและ/หรือแยกกับเครื่องหมาย	“โออิชิ”									
อีกหลากหลายเคร่ืองหมายได้แก่		“ชาบูชิ”	“ราเมน”	“นิกุยะ”	“คาคาชิ”	“กรีนที”	“ชาคูลล์ซ่า”	“ฟรุตโตะ”	“อะมิโน	โอเค”	“เนโกะ”	และ“ฟรุตซ่า”	
เป็นต้น	รวมถึงบริษัทได้จดลิขสิทธิ์ในตัวการ์ตูน	Oishi	Neko	(โออิชิ	เนะโกะ)	และตัวการ์ตูนที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ชาคูลล์ซ่า	ในหลากหลายรูปแบบ
และท่าทางอีกด้วย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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นอกจากนี้	บริษัทได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี	“ซุปเปอร์แบรนด์ประจ�าปี	2558”	จากซุปเปอร์แบรนด์ประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ท�างาน
ด้านการวัดและการประเมินความส�าเร็จของการสร้างแบรนด์ผ่านการส�ารวจการตลาดจากท่ัวประเทศเพ่ือคัดสรรแบรนด์ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ	
ท่ีได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภคมากท่ีสุด	จึงถือได้ว่าเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทมีความแพร่หลายเป็นท่ียอมรับและอยู่ในใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน
จากความส�าเร็จในการสร้างความรับรู้และความนิยมในตราและเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท	บริษัทจึงไม่มีนโยบายและความจ�าเป็นใดๆ	ในการละเมิด
เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นใด

8.10 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ	วันที่	25	กุมภาพันธ์	2559	บริษัทที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม	ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ	50	ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้ว
ทั้งหมดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	มีจ�านวนทั้งสิ้น	7	บริษัท	ดังนี้

8.10.1 บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตั้ง
ส�านักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ ชนิด
ของหุ้น

ทุนจดทะเบียน ทุนช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น
(หุ้น)

จ�านวน
หุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)

กรรมการ

1.	 บริษัท	โออิชิ	เทรดดิ้ง	จ�ากัด																	
(โออิชิ	เทรดดิ้ง)	

	 เลขที่	57	อาคารปาร์ค	เวนเชอร์														
ชั้นที่	19	และชั้นที่	20	ถนนวิทยุ	

	 แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร	10330

ธุรกิจผลิต
และจ�าหน่าย
อาหารและ
เครื่องดื่ม

สามัญ 420,000,000

(บาท)
420,000,000

(บาท)
4,200,000 4,199,990 99.99 1.		นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี

2.	 นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร
3.	 นายอวยชัย	ตันทโอภาส
4.	 นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์
5.	 นายมารุต	บูรณะเศรษฐกุล
6.	 นางสุรีย์พร	ประดิษฐ์ทัศนีย์

2.	 บริษัท	โออิชิ	ราเมน	จ�ากัด																				
(โออิชิ	ราเมน)

					เลขที่	57	อาคารปาร์ค	เวนเชอร์												
ชั้นที่	19	และชั้นที่	20  
ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร	10330

ธุรกิจร้าน
อาหารญี่ปุ่น

สามัญ 158,000,000

(บาท)
158,000,000

(บาท)	
1,580,000 1,579,994 99.99 1.		นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี

2.	 นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร
3.	 นายอวยชัย	ตันทโอภาส
4.	 นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์
5.	 นายมารุต	บูรณะเศรษฐกุล
6.		นางสุรีย์พร	ประดิษฐ์ทัศนีย์

3.		Oishi	International	Holdings	
Limited	(OIHL)		

	 Room	901-2,	Silvercord,	Tower	1,	
     30	Canton	Road,	Tsimshatsui,	
					Kowloon,	Hong	Kong

รองรับ
การขยาย
ธุรกิจใน
ต่างประเทศ

สามัญ 9,400,000

(เหรียญฮ่องกง)
9,400,000

(เหรียญฮ่องกง)	
9,400,000 9,400,000 100 1.	 นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร

2.	 นายมารุต	บูรณะเศรษฐกุล
3.	 นางจิตเกษม	หมู่มิ่ง
4.	 Mr.	Lee	Man	Kong	
5.	 นางเจษฎากร	โคชส(์1)

4.	บริษัท	โออิชิ	สแน็ค	จ�ากัด
					(โออชิิ	สแน็ค)																																					

เลขที่	57	อาคารปาร์ค	เวนเชอร์										
ชั้นที่	19	และชั้นที่	20	ถนนวิทยุ													
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร	10330

รองรับ
การขยาย
ธุรกิจ
อาหารว่าง

สามัญ 80,000,000

(บาท)
52,000,000

(บาท)
800,000 799,998 99.99 1.	 นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี

2.	 นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร
3.	 นายอวยชัย	ตันทโอภาส
4.	 นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์
5.	 นายมารุต	บูรณะเศรษฐกุล
6.	 นางสุรีย์พร	ประดิษฐ์ทัศนีย์
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8.10.2 บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท / รายละเอียด
สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่

ประเภท
ธุรกิจ

ชนิด
ของหุ้น

ทนุจดทะเบยีน ทุนช�าระแล้ว จ�านวนหุ้น
 (หุ้น)

จ�านวนหุ้น
ที่ถือ (หุ้น)

ผู้ถือหุ้น สัดส่วน
การถือหุน้ 

(%)

กรรมการ

1.	 Oishi	F&B	(Singapore)	Pte.	Ltd.	
(OSPL)	

	 No.	438	Alexandra	Road,								
#05-01	Alexandra	Point,	
Singapore	119958

รองรับ
การขยาย
ธุรกิจใน
ต่างประเทศ

สามัญ 1,520,000 
(เหรียญสิงคโปร์)

1,520,000 
(เหรียญสิงคโปร์)

1,520,000 1,520,000 Oishi	
International	
Holdings	
Limited

100 1.	 นายไพศาล	อ่าวสถาพร
2.	 นางจิตเกษม	หมู่มิ่ง
3.	 Ms.	Tan	Yen	Hoon
4.	 Ms.	Ong	Hwee	Lin	Gene
5.	 Mr.	Ng	How	Hwan	Kevin(2)

2.		Oishi	Myanmar	Limited
	 (OML)(3)	                                        

No.	1-11,	Padonmar	Stadium		
(East	Wing),	Bargayar	Street,		
Sanchaung	Township,	Yangon,		
the	Republic	of	the	Union	of	
Myanmar

ธุรกิจ
ร้านอาหาร
ญี่ปุ่น

สามัญ 2,100,000
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

2,100,000 
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)	

2,100,000 1,155,000 Oishi	F&B	
(Singapore)	
Pte.	Ltd.

55 1.		นายมารุต		บูรณะเศรษฐกุล
2.	 นายไพศาล	อ่าวสถาพร
3.	 นางจิตเกษม	หมู่มิ่ง
4.	 Mrs.	Daw	Win	Win	Tint
5.	 Mr.	U	Soe	Moe	Thu

3.	 Oishi	Group	Limited	Liability	
Company	(OGLLC)(4)

	 No.	11A,	Phan	Ke	Binh	Street,	
Da	Kao	ward,	District	1,																
Ho	Chi	Minh	City,	the	Socialist	
Republic	of	Vietnam

รองรับ
การขยาย
ธุรกิจใน
ต่างประเทศ

- 50,000
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

50,000
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกา)

- - Oishi	F&B	
(Singapore)	
Pte.	Ltd.

100 1.		นายมารุต		บูรณะเศรษฐกุล
2.	 นายไพศาล	อ่าวสถาพร
3.	 นางเจษฎากร	โคชส์
4.	 นางจิตเกษม	หมู่มิ่ง

หมายเหตุ
(1)	 นางเจษฎากร	โคชส์	ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนนายอนิรุทธิ์	มหธร	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2558

(2)	 Mr.	Ng	How	Hwan	Kevin	ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน	Mr.	Ho	Eng	Seng	David	เมื่อวันที่	19	มกราคม		2558

(3)	 ในวันที่	6	กุมภาพันธ์	2558	OML	ได้เพิ่มทุนที่ออกและเรียกช�าระจากเดิม	800,000	เหรียญสหรัฐอเมริกา	เป็นจ�านวน	2,100,000	เหรียญสหรัฐอเมริกา
(4)	 OGLLC	ได้จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2558

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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ส�าหรบัระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2558	บรษิทัและบรษิทัย่อย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือคดีใดๆ	ที่ต้องด้วยกรณีดังต่อไปนี้	

(1)	 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	
ที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ	5	ของส่วนของผู้ถือหุ้น

(2)	 คดีที่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	แต่						
ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

(3)	 คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

    

ข้อพิพาท
 ทางกฎหมาย

โครงสร้าง
 เงินทุน

10.1 หุ้นสามัญ
ณ	วนัที	่25	กมุภาพนัธ์	2559	บรษิทัมทุีนจดทะเบยีน	375	ล้านบาท
เป็นทุนเรียกช�าระแล้วจ�านวน	375	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุน้สามัญ
จ�านวน	187.5	ล้านหุน้	มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ	2	บาท	ทัง้นี	้หุ้นสามัญ
ทั้งจ�านวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

10.2 หุ้นกู้
บริษทัได้ด�าเนนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้	โดยมีรายละเอยีดดงันี้

หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559

ประเภทหุ้นกู้		 :	 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	และ
ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�านวนที่เสนอขาย		 :	 1,000,000	หน่วย																
(หนึ่งล้านหน่วย)	

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย		 :	 1,000	บาท	(หนึ่งพันบาท)
มูลค่าที่เสนอขาย		 :	 1,000,000,000	บาท											

(หนึ่งพันล้านบาท)
วันที่ออกหุ้นกู้		 :		 7	สิงหาคม	2556 
อายุหุ้นกู้	 :		 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	 :	 ร้อยละ	4
วันที่ครบก�าหนด	 :	 7	สิงหาคม	2559
นายทะเบียนหุ้นกู้	 :	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	

(มหาชน)
อันดับความน่าเชื่อถือ	 :	 ระดับ	A-	แนวโน้มอันดับเครดิต	

“Stable”	โดยบรษิทั	ทริสเรทติง้	
จ�ากัด	(ได้รับการทบทวนอันดับ
ความน่าเชื่อถือเมื่อวันที่	17 
ธันวาคม	2557)

 หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

ประเภทหุ้นกู้		 :	 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกัน	และ
ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จ�านวนที่เสนอขาย		 :	 1,000,000	หน่วย																
(หนึ่งล้านหน่วย)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย		 :	 1,000	บาท	(หนึ่งพันบาท)
มูลค่าที่เสนอขาย		 :	 1,000,000,000	บาท										

(หนึ่งพันล้านบาท)
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วันที่ออกหุ้นกู้		 :		 9	ธันวาคม	2558
อายุหุ้นกู้	 :		 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	 :	 ร้อยละ	2.51
วันที่ครบก�าหนด	 :	 9	ธันวาคม	2561
นายทะเบียนหุ้นกู้	 :	 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		

10.3 ผู้ถือหุ้น

10.3.1	 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	ราย	ณ	วันที่	29	มกราคม	2559	มีดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน) 149,360,199 79.659

2. นายทวีฉัตร	จุฬางกูร 9,425,300 5.027

3. UOB	KAY	HIAN	PRIVATE	LIMITED 9,000,000 4.8

4. DBS	BANK	LTD. 9,000,000 4.8

5. PHILLIP	SECURITIES	PTE	LTD. 4,678,700 2.495

6. นางหทัยรัตน์	จุฬางกูร 930,000 0.496

7. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 237,692 0.127

8. นายขวัญชัย		เกิดแก้วฟ้า 192,900 0.103

9. นางสมพร	นพปราชญ์ 170,400 0.091

10. นายบุญเกียรติ	เอื้อสุดกิจ 161,300 0.086

11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย 4,343,509 2.316

รวม 187,500,000 100

 10.3.2	 รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น	มีลักษณะเป็น	Holding	Company	หรือโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการ
ก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ	มีดังต่อไปนี้

   1)	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่ม
ผสมแอลกอฮอล์	ไม่ผสมแอลกอฮอล์และร้านอาหารญี่ปุ่น

   2)	 ณ	วันที่	3	มีนาคม	2558	มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายเจริญ	สิริวัฒนภักดี	และคุณหญิงวรรณา	สิริวัฒนภักดี	ถือหุ้นรวมใน
บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	คิดเป็นร้อยละ	65.89	ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	
(มหาชน)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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	 โดยรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	ราย	ของบริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	3	มีนาคม	
2558	มีดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท	สิริวนา	จ�ากัด 11,368,060,000 45.27

2. The	Central	Depository	(Pte)	Limited 8,590,233,444 34.21

3. Maxtop	Management	Corp. 3,694,675,000 14.71

4. นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี 107,000,000 0.43

5. นางฐาปณี	เตชะเจริญวิกุล 107,000,000 0.43

6. นายปณต	สิริวัฒนภักดี 107,000,000 0.43

7. นางวัลลภา	ไตรโสรัส 107,000,000 0.43

8. นางอาทินันท์	พีชานนท์ 88,000,000 0.35

9. นายณัฐวรรธน์		เตชะไพบูลย์ 72,377,500 0.29

10. นางวรางค์	ไชยวรรณ 65,650,500 0.26

10.4 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 ในเดือนมีนาคม	2556	บริษัทได้ท�าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	1,000	ล้านบาทกับสถาบันการเงิน	มีก�าหนดช�าระคืนเป็นรายเดือน						

จ�านวน	5	งวด	งวดละ	200	ล้านบาท	โดยเริ่มช�าระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน	2558	ดอกเบี้ยก�าหนดช�าระเป็นรายเดือน	ในอัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ	3.85	ต่อปี

10.5 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 
 บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสทุธหิลงัหักภาษแีละส�ารองตามกฎหมายแล้ว	หากไม่มเีหตจุ�าเป็น

อืน่ใดและการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานปกติของกลุม่บรษิทัอย่างมนียัส�าคญั	ทัง้นี	้การจ่ายเงนิปันผลให้น�าปัจจยัต่าง	ๆ	
มาพจิารณาประกอบ	เช่น	ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทั	สภาพคล่องของบรษิทั	การขยายธรุกจิ	และปัจจยัอ่ืนๆ	ที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารงานของบริษัท	ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

อัตราส่วนทางการเงิน 2556 2557 2558(1)

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	 1.30	บาท 1.60	บาท 2.00	บาท

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 243.75	ล้านบาท 300	ล้านบาท 375	ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละของก�าไรสุทธิรวม 53.50 57.15 52.65

	 ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ก�าหนดในอัตราที่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิหลัง
หักภาษีและส�ารองตามกฎหมายแล้วของบริษัท	

	 หมายเหตุ	
	 (1)	 อัตราการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี	2558	จะกระท�าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	แล้ว
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โครงสร้าง
 การจัดการ

11.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

ณ	วันที่	25	กุมภาพันธ์	2559	โครงสร้างการจัดการของบริษัท	
ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด	7	ชุด	คือ	คณะกรรมการ
บริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ											
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการสรรหา										
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

11.1.1 คณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบรษิทั	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	9	คน	
	 ดงันี้

(1)	 นายประสิทธิ์		 โฆวิไลกูล
	 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
(2)	 นายฐาปน	 สิริวัฒนภักดี
	 รองประธานกรรมการ
(	3)	นายวิกรม	 คุ้มไพโรจน์
	 กรรมการอิสระ
(4)	 นางสาวพจนีย์	 ธนวรานิช
	 กรรมการอิสระ
(5)	 นายชัย	 จรุงธนาภิบาล
	 กรรมการอิสระ
(6)	 นายอวยชัย		 ตันทโอภาส
	 กรรมการ
(7)	 นายสิทธิชัย		 ชัยเกรียงไกร
	 กรรมการ
(8)	 นายมารุต	 บูรณะเศรษฐกุล
	 กรรมการผู้จัดการ
(9)	 นายพิษณุ		 วิเชียรสรรค์
	 กรรมการ

 กรรมการกรรมการผูมี้อ�านาจลงนามผกูพนัตามหนงัสอืรับรอง
 บริษัท เป็นดังนี้
 “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญ

ของบริษทั	ยกเว้น	นายวิกรม	คุม้ไพโรจน์	นายชยั	จรงุธนาภบิาล	
นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช	และนายประสิทธิ์	โฆวิไลกูล”

 ขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั
 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยอุทิศเวลา	ใช้ความรู้	

ความสามารถ	และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท	รวมถึงให้ค�าแนะน�าและก�ากับดูแลให้บริษัทมี
การด�าเนนิงาน	ภายใต้กรอบของกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคบั
และมติของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อย่างเคร่งครดั	ตลอดจนพจิารณา
ความเหมาะสม	ให้ค�าแนะน�า	ก�าหนดและอนมุตัวิสิยัทศัน์	กลยทุธ์	
ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการด�าเนนิงานของบรษิทั	รวมท้ัง	
ก�ากบั	ควบคมุ	ดแูล	การบรหิารและการด�าเนนิงานของบริษัทให้
เป็นไปตามนโยบาย	แผนงานและเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	โดย
ค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 ทัง้นี	้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก�าหนด	และจดัให้มรีะบบการ
รายงานทางการเงินและบัญชี	การตรวจสอบภายใน	การบริหาร
ความเสี่ยง	และการควบคุมภายในที่เหมาะสม	เพียงพอและ			
เชื่อถือได้	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึรบัผดิชอบและดแูลให้
มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	พร้อมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน	

	 อีกทั้ง	ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุน้ส่วน
หรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย	รวมถึงในกรณีที่
กรรมการ	หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	หรอืมส่ีวนได้เสยี	หรอื
อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทั	หรอืบริษทัย่อย	
(ตามข้อบงัคบับรษิทั	กฎหมาย	และตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยประกาศก�าหนด)	มส่ีวนได้เสยีในเรื่องใดก�าหนดให้
บุคคลดังกล่าว	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ	

 คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจมอบหมายแต่งต้ังกรรมการจ�านวน
หนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้	โดยในการมอบ
อ�านาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการ
บริษัท	และมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของผู้รับมอบ
อ�านาจไว้อย่างชัดเจน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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	 โดยกิจการดังต่อไปนี้	คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ

 1.	 เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2.	 การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย	หรืออยู่ในข่ายที่

กฎหมายหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้อง
ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 การด�าเนินกิจการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท	และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง				
ไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	มีดังต่อไปนี้

 1.	 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส�าคัญของบริษัทให้บุคคลอื่น

 2.	 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัท
มหาชนมาเป็นของบริษัท

 3.	 การตกลง	แก้ไขเปลี่ยนแปลง	หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับ
การให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ	
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท	
หรือควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การแบ่งผลก�าไรขาดทุนกัน

 4.	 การแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธหิรอืข้อบงัคับของบรษัิท
 5.	 การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการ

ออกหุ้นกู้
 6.	 การเลิกบริษัท
 7.	 การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 8.	 การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

ประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎ	ระเบียบ	
และประกาศทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้ต้องได้รบัมตจิากทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น	เช่น	การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน	หรือรายการเกี่ยวโยงกัน

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่ส�าคัญ	ดังนี้	

 1.	 รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทในการ
ก�ากับดูแล	และติดตามให้การบริหารงานของบริษัทให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้

 2.	 ท�าหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
การประชุมผู้ถือหุ้น

 3.	 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน

 4.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

 การปฐมนเิทศ
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ทุกคน	เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมี
ต่อบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท	
นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	
ตลอดจนสร้างความรู้	ความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงาน	
รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ	ของบริษัทเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการ
บริษัทมีนโยบายส่งเสริม	และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัท
ทกุคนเข้าร่วมการสมัมนา	และศึกษาในหลักสตูรการอบรมต่างๆ	
ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association)	
หรอื	IOD	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	หรอืองค์กรอสิระต่างๆ	
เพื่อเสริมสร้างความรู้	และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

11.1.2 คณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	8	คน(1)

	 ดังนี้

	 (1)	 นายฐาปน	 สิริวัฒนภักดี
	 	 ประธานกรรมการบริหาร
	 (2)	 นายอวยชัย	 ตันทโอภาส
	 	 รองประธานกรรมการบริหาร	คนที่	1
	 (3)	 นายสิทธิชัย	 ชัยเกรียงไกร
	 	 รองประธานกรรมการบริหาร	คนที่	2
	 (4)	 นายลี	 เม็ง	ตัท	
	 	 รองประธานกรรมการบริหาร	คนที่	3(2)
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	 (5)	 นายมารุต	 บูรณะเศรษฐกุล
	 	 กรรมการบริหาร
	 (6)	 นายพิษณุ	 วิเชียรสรรค์
	 	 กรรมการบริหาร
	 (7)	 นางสุรีย์พร	 ประดิษฐ์ทัศนีย์
	 	 กรรมการบริหาร
	 (8)	 นายไพศาล	 อ่าวสถาพร
	 	 กรรมการบริหาร

 ขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร
 1.	 ให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจด�าเนินการตามนโยบาย

ของคณะกรรมการบริษัท	ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย	เงื่อนไข	
กฎระเบียบ	และข้อบังคับของบริษัท	เว้นแต่รายการที่
กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 2.	 มอี�านาจจดัท�า	เสนอแนะ	และก�าหนดนโยบายแนวทางธรุกจิ	
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

 3.	 ก�าหนดแผนธรุกจิ	อ�านาจการบรหิารงาน	ก�าหนดงบประมาณ
	 	 ส�าหรบัประกอบธุรกจิประจ�าปี	และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
	 	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	และ

ด�าเนนิการตามแผน	และกลยทุธ์ทางธรุกิจโดยสอดคล้องกบั
นโยบาย	และแนวทางธรุกจิทีไ่ด้แถลงต่อคณะกรรมการบรษิทั

 4.	 ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้
เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ	 เป้าหมาย	แผนการด�าเนิน
งาน	กลยทุธ์ทางธรุกจิ	งบประมาณ	และอ�านาจบรหิารต่างๆ	
ตามทีไ่ด้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิทให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ

 5.	 มีอ�านาจด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป
ของบรษิทั	โดยให้ครอบคลมุทกุรายละเอียดของการคดัเลอืก	
การฝึกอบรม	การว่าจ้าง	และการเลกิจ้างของพนกังานของ
บรษิทั	ยกเว้น	ต�าแหน่งตัง้แต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป

 6.	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมและด�าเนินการ
ต่างๆ	ของบริษัทและบริษัทย่อย	ดังนี้

 6.1	อนมุตักิารกูห้รอืการขอสนิเชือ่ใดๆ	จากสถาบนัการเงิน	
การเข้าเป็นผู้ค�้าประกัน	และการใช้จ่ายเงินเพื่อเข้าท�า
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท	เช่นการจ่ายเงิน
เพื่อการลงทุน	เพื่อขยายสาขา	การสั่งซื้อสินค้า	
เครื่องจักร	อุปกรณ์	และวัตถุดิบ	และการใช้จ่ายเงิน
เพื่อการด�าเนินงานต่างๆ	เป็นต้น

 6.2	อนุมัติงบประมาณประจ�าปีของบริษัทย่อย

	 	 ทั้งนี้	อ�านาจในการด�าเนินการต่างๆ	ตามที่ระบุข้างต้นให้
เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

 1.	 กรณีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก	ให้คณะกรรมการบริหาร
อนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ	1,000,000,000.-	บาท											
(หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)	

 2.	 กรณอีืน่ๆ	นอกเหนอืจากการสัง่ซือ้วตัถดุบิหลกัให้						
คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ	
100,000,000.-	บาท	(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)	หรือ
จ�านวนเทียบเท่า	หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย	ยกเว้น	การตัดจ�าหน่ายทรัพย์สิน	
ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ	
10,000,000.-	บาท	(สบิล้านบาทถ้วน)	และการจ่ายเงนิ
ค่ารบัรอง	การกศุล	และสนิค้าเผยแพร่	ให้คณะกรรมการ
บริหารอนุมัติได้ไม่เกินครั้งละ	3,000,000.-	บาท	
(สามล้านบาทถ้วน)	

 7.	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบัน
การเงนิในประเทศ	รวมท้ังการก�าหนดผูม้อี�านาจสัง่จ่ายเงนิ
จากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัท

 8.	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือ
ปรบัระดับเงนิเดือนพนกังานประจ�าปี	และการจ่ายเงินรางวัล
ประจ�าปี	(เงนิโบนสั)	ให้แก่พนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย	
ยกเว้น	ต�าแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

 9.	 มอี�านาจพจิารณาอนมุตักิารสัง่จ่ายเงนิตามทีค่ณะกรรมการ
บริษัทก�าหนด

 10.	มอี�านาจคดัเลอืก	ว่าจ้าง	เลกิจ้าง	เลือ่นต�าแหน่ง	ลงโทษทาง
	 	 วินัย	 โยกย้าย	ปรับระดับ	ขึ้นเงินเดือน	ปรับอัตราเงินเดือน
	 	 ก�าหนดโบนัส	สวัสดิการ	หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น	

ตลอดจนพจิารณาความดคีวามชอบประการอืน่ของพนกังาน
ของบริษัทในทุกต�าแหน่ง	ยกเว้น	ต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการข้ึนไป	และให้มีอ�านาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ	
หรอืผูไ้ด้รบัมอบหมายให้ท�าการแทนของบริษทั	เป็นผูมี้อ�านาจ
แทนบริษัท	ในการลงนามในสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	
ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 11.	อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการ	และหรือ	อนุกรรมการในบริษัทย่อย	เพื่อควบคุม
ดูแลการบริหารงานต่างๆ	ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท			
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

 12.	ก�ากบั	ดแูล	และอนมุตัเิรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษิทั
	 	 และอาจแต่งตัง้หรอืมอบหมาย	หรอืมอบอ�านาจให้บุคคลใด
	 	 บุคคลหนึ่ง	หรือหลายคนกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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แทนคณะกรรมการบรหิารได้ตามทีเ่หน็สมควร	เช่น	แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการในการจัดหาวัตถุดิบหลัก	แต่งตั้ง								
คณะอนุกรรมการในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือ	
การก�าหนดเงินโบนัสแก่พนักงาน	ยกเว้น	ต�าแหน่งผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป	แต่งตัง้คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ	
ทีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญในกจิการเฉพาะทาง	เพือ่บริหาร	
และกลัน่กรองกจิการงานก่อนทีจ่ะน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรหิาร	โดยคณะกรรมการบรหิารสามารถยกเลกิเปลีย่นแปลง
หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจนั้นๆ	ได้

 13.	ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ	ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

	 	 อนึง่	การอนมุตัริายการดงักล่าวข้างต้น	จะต้องไม่มลีกัษณะเป็น	
การอนุมัติการเข้าท�ารายการที่ท�าให้คณะกรรมการบริหารหรือ
ผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการ
เข้าท�ารายการที่ตน	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	หรือมี	
ส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด	
(ตามข้อบังคับบริษัท	และตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยประกาศก�าหนด)	กับบริษัทหรือบริษัทย่อย	ยกเว้น	
เป็นการอนุมัติการเข้าท�ารายการที่เป็นไปตามนโยบายและ	
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้	ทั้งนี้	
กรรมการบรหิารทีม่ส่ีวนได้เสยีในเรือ่งดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น	โดยคณะกรรมการมีอ�านาจในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงขอบเขต	อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร

  หมายเหตุ
(1)	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	4/2558	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	

26	มิถุนายน	2558	มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ
บริหาร	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	26	มิถุนายน	2558

(2)	 นายลี	เม็ง	ตัท	ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	
4/2558	เมือ่วนัที	่26	มถินุายน	2558	ให้ด�ารงต�าแหน่งรองประธาน
กรรมการบริหาร	คนที่	3	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	26	มิถุนายน	
2558

11.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	คน(1) 

ดังนี้

	 (1)	 นายวิกรม	 คุ้มไพโรจน์	
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 (2)	 นางสาวพจนีย์	 ธนวรานิช
	 	 กรรมการตรวจสอบ
	 (3)	 นายชัย	 	 จรุงธนาภิบาล
	 	 กรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	และหาก
กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีกได้

	 	 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยืน่ใบลาออกต่อ
ประธานกรรมการบรษิทัและให้คณะกรรมการบรษัิทเป็นผู้อนมัุติ

	 	 เมือ่กรรมการตรวจสอบครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	หรอืมเีหตใุดท่ี
กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยูจ่นครบวาระได้	มผีลให้จ�านวน
สมาชกิน้อยกว่าจ�านวนท่ีก�าหนดไว้	คณะกรรมการบริษทัต้อง
แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน	
3	เดือนนับแต่วันที่จ�านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน

	 	 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ						
ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากต�าแหน่งต้องอยูร่กัษาการ
ในต�าแหน่งเพือ่ด�าเนนิงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
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  ขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 1.	 ปฏบิตัหิน้าท่ีและความรบัผดิชอบตามทีก่�าหนดในประกาศ
	 	 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย		โดยรวมถงึแต่ไม่จ�ากดัอยูเ่พยีง
  1.1	สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง

และเพียงพอ
  1.2	สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน	(Internal	

Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	
Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณา
ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจน
ให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้	โยกย้าย	เลกิจ้าง
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรอื	หน่วยงานอืน่ใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

  1.3	พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น
อสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั	และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

  1.4	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท

  1.5	จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย	เปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

 2. สอบทานการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทและ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทว่าบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามข้อบญัญตัต่ิางๆ	ในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	
กฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ	ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

 3.	 เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายในและ
ภายนอกบริษัท

 4.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย	
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ
(1)	 นางสาวพจนย์ี	ธนวรานิช	และนายชยั	จรุงธนาภบิาล	เป็นกรรมการ

ตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัท

11.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประกอบด้วยกรรมการ

จ�านวน	13	คน	ดังนี้

	 	 (1)	 นายชัย		 จรุงธนาภิบาล
	 	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 (2)	 นายพิษณุ	 วิเชียรสรรค์
	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 (3)	 นางสุรีย์พร	 ประดิษฐ์ทัศนีย์
	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 (4)	 นายมารุต	 บูรณะเศรษฐกุล
	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 (5)	 นายไพศาล	 อ่าวสถาพร
	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 (6)	 นางจิตเกษม	 หมู่มิ่ง
	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 (7)	 นางไพฑูรย์		 ศิริบวรเกียรติ
	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 (8)	 นางเจษฎากร		 โคชส์
	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 (9)	 นายธานี	 พรพิสุทธิ์ศักดิ์
	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
  (10)	นายกิตติ	 เวศยาสิรินทร์
	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 (11)	นางสาวจารุณี	 กังวานวงศ์สกุล
	 	 	 กรรมการบริหารความสี่ยง
	 	 (12)	นายสุรอรรถ	 ไชยวงษ์
	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 (13)	นางสาวชนัทนุช	 วงศ์วรรณ(1) 
	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท

และหัวหน้าผูบ้รหิารของฝ่ายต่างๆ	หรอืบคุคลอืน่ๆ	ซ่ึงทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษทัมมีตเิหน็ชอบและแต่งตัง้		และในจ�านวนคน
ทั้งหมดที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องเป็นกรรมการบริษัท

	 	 อย่างน้อย	1	คน	และคณะกรรมการบรษัิทแต่งตัง้กรรมการบรหิาร
	 	 ความเสี่ยงซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นประธานคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง	โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
เป็นผู้แต่งตั้งให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่ง						
หรือบุคคลอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสมให้ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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ขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บรหิารความเส่ียง

 1.	 ก�าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม	
(Integrated	Risk	Management)	โดยครอบคลมุความเสีย่ง
หลักของธุรกิจ	เช่น	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	
Risks)	ความเสีย่งด้านการเงนิ	(Financial	Risks)	ความเสีย่ง

	 	 ด้านการปฏิบติัการ	(Operational	Risks)	ความเส่ียงทีเ่ก่ียวข้อง
	 	 กบัการคอร์รัปชัน่	(Corruption	Risks)	และความเสี่ยงจาก

ปัจจยัภายนอกท่ีกระทบต่อธรุกจิ	(External	Risks)	เป็นต้น
 2.	 เสนอต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งคณะท�างานใน					

การบริหารความเสี่ยงแต่ละประเภทโดยให้รายงานตรงต่อ	
คณะกรรมการชุดนี้

 3.	 จัดอบรมและสัมนาเชงิปฏิบตักิารของการบริหารความเสีย่ง	
ประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท	ขั้นตอนการด�าเนินงาน	
หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง	จัดล�าดับความส�าคัญ
ของผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ	และแผนการปฏิบัติ
การเพื่อป้องกัน	หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ

 4.	 อนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	และให้ได้รับ
การปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท

 5.	 ทบทวนความเพียงพอของกรมธรรม์ประกันภัยและประกัน
ชีวิตต่างๆ

 6.	 ติดตามความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท	ตลอดจนข้อบ่งชี้
ความเสี่ยงใหม่ที่ส�าคัญและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

 7.	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการด�าเนินการบริหารความเสี่ยง
 8.	 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยง							

ทีส่�าคัญ	เพือ่พจิารณาถงึความเพยีงพอของระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัท

 9.	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
การจัดการความเสี่ยง

 หมายเหตุ
	 (1)	 นางสาวชนทันชุ	วงศ์วรรณ	ได้รบัแต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัท	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2559	ให้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายสงวน	พงศ์หว่าน		
ที่เกษียณอายุตามข้อบังคับการท�างานของบริษัท	โดยมีผลตั้งแต่
วันที่	25	กุมภาพันธ์	2559

11.1.5 คณะกรรมการสรรหา
	 คณะกรรมการสรรหา	ประกอบด้วยกรรมการ	จ�านวน	3	คน	ดงันี้

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

ขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหา

 1.	 สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท	
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

 2.	 สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการ
เสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการ								
ผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ

 3.	 ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	และ				
	 	 ผูบ้รหิารของบรษิทัตัง้แต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป
 4.	 ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรตามที่					

คณะกรรมการบริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย
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11.1.6 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการ	
จ�านวน	5	คน	ดังนี้

(1)	 นางสาวพจนีย์		 ธนวรานิช	
	 ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
(2)	 นายวิกรม	 คุ้มไพโรจน์	
	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
(3)	 นายประสิทธิ์	 โฆวิไลกูล	
	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
(4)	 นายฐาปน	 สิริวัฒนภักดี
	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
(5)	 นายสิทธิชัย	 ชัยเกรียงไกร
	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน

 1.	 ก�าหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ	
ให้กับคณะกรรมการทุกคณะเพื่อผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบรษิทัก่อนท่ีจะขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

 2.	 ก�าหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ	
ให้กับผูบ้รหิารระดบัสงูต้ังแต่ระดับผูช่้วยกรรมการผู้จดัการ
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	หรือ							
คณะกรรมการบริษัท

 3.	 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนตามที่
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

 นโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี้
 1.	 เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	
 2.	 พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการ

ของบริษัทและบริษัทย่อย	
 3.	 พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

แต่ละคณะ

11.1.7 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ประกอบด้วยกรรมการ	
จ�านวน	5	คน	ดังนี้

(1)	 นางสาวพจนีย์		 ธนวรานิช	
	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
(2)	 นายวิกรม	 คุ้มไพโรจน์	
	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
(3)	 นายชัย	 	 จรุงธนาภิบาล
	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
(4)	 นายฐาปน	 สิริวัฒนภักดี
	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
(5)	 นายมารุต	 บูรณะเศรษฐกุล
	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษทัแต่งต้ังคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี	
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	คน	และไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ	รวมถึงแต่งตั้งกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 1.	 ก�าหนดโนบาย	เสนอแนวปฏิบัติ	และให้ค�าแนะน�าด้าน						
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

 2.	 ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	และฝ่ายจัดการ	
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 3.	 ทบทวนแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	โดย
เปรียบเทียบกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท

 4.	 ติดตามการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้มี
ผลในทางปฏิบัติ	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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11.1.8 เลขานุการบริษัท
นางจิตเกษม	หมู่มิ่ง	ได้รับแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	ครั้งที่	3/2556	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2556	ให้เป็น
เลขานุการบริษัท	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2556

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัท

 1.	 มีอ�านาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้ง
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2.	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2551	และตามที่ก�าหนดโดย
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

11.1.9 คณะผู้บริหาร(1)

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

(1)	 นายมารุต	 บูรณะเศรษฐกุล
	 กรรมการผู้จัดการ
(2)	 นายไพศาล	 อ่าวสถาพร
	 รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจอาหาร
(3)	 นางเจษฎากร	 โคชส(์2)

	 รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
(4)	 นางจิตเกษม	 หมู่มิ่ง
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีการเงิน
(5)	 นางไพฑูรย์	 ศิริบวรเกียรติ
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์																																																	

 หมายเหตุ
	 (1)	 แสดงรายชื่อผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ณ	วันที่	25	กุมภาพันธ์	
2559	เท่านั้น	โดยรายชื่อกรรมการบริษัทแสดงในข้อ	11.1.1	แล้ว

	 (2)	 นางเจษฎากร	โคชส์	ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการ
ผู้จัดการ	สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1 
พฤษภาคม	2558  

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ       
ผู้จัดการ

 1.	 รับผิดชอบในการก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท	
ก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการ	และการบริหารงานประจ�า
ตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัท	และหรือ	
คณะกรรมการบริหารได้ก�าหนดไว้

 2.	 ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	และ							
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	เพ่ือให้การด�าเนนิการทาง
ธุรกิจ	รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น	มติคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งนโยบายของ
บริษัทและหลักธรรมาภิบาล

 3.	 ก�ากับ	ดูแล	และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของ
บริษัท	โดยครอบคลุมอ�านาจและความรับผิดชอบดังนี้

 3.1	น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขปรบัปรุงแนวทางการบรหิารทรพัยากรมนษุย์
ของบริษัทและบริษัทย่อย	เพื่อให้สอดคล้องกับ							
แผนกลยุทธ์ขององค์กร	รวมถึงการวางแผนอัตรา
ก�าลัง	การวางแผนและก�าหนดอัตราการว่าจ้าง						
การก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวสัดกิาร	
ส�าหรบัพนกังานทกุระดบั	และการก�าหนดวิธีการและ
หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานของบริษัทตัง้แต่ระดบั
ผูอ้�านวยการหรอืผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงานลงไป

 3.2	อนมัุตแินวทางการประเมินผลการปฏิบัตงิาน	การโยกย้าย
	 	 หมุนเวียน	การพัฒนาบุคลากร	และการสร้างบุคลากร

ทดแทนขององค์กร
 3.3	อนุมัติการว่าจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	

การเลื่อนต�าแหน่ง	การปรับระดับ	การปรับเงินเดือน	
การลงโทษทางวินัย	การเกษียณ	และการต่ออายุ						
การท�างาน	ส�าหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

	 	 ตัง้แต่ระดบัผูอ้�านวยการหรอืผู้จดัการทัว่ไปโรงงานลงไป	
 3.4	อนุมัติการโยกย้าย	สับเปลี่ยน	หมุนเวียนภายในบริษัท

และระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย	และผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการ
หรือผู้จัดการทั่วไปโรงงานลงไป

 3.5	อนุมัติการฝึกอบรมพนักงาน
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	 	 อนึ่ง	การแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้าง	และการประเมินผลงาน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

 4.	 พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพื่อการท�าธุรกรรมของบริษัท
ภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้

 5.	 มอบหมายให้บุคคลใดบคุคลหนึง่	หรอืหลายคนกระท�าการ
อย่างหนึง่อย่างใดแทนตามทีเ่หน็สมควรได้	ภายในขอบเขต
แห่งอ�านาจที่ได้รับ	โดยการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท	และหรือ											
คณะกรรมการบริหารได้ก�าหนดไว้

 6.	 มีอ�านาจอื่นๆ	ตามที่ข้อบังคับการท�างานได้ก�าหนดไว้	และ
ให้รวมถงึอ�านาจในการด�าเนนิงานของบรษิทัตามทีท่ีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัท	และหรือกรรมการบริหารมอบหมาย

 
	 	 ทั้งนี้	การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น	จะต้องไม่มีลักษณะ

เป็นการอนุมัติการเข้าท�ารายการที่ท�าให้กรรมการผู้จัดการหรือ
ผู้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ	สามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	
ซึง่การอนมุตัริายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ	และหรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร	
และหรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท	และหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้	
(แล้วแต่กรณี)	เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว	ตามที่					
ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก�าหนด

	 	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร	และให้มีการประเมินผล							
การปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารเป็นประจ�าทกุปี	
กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการลงไปตามล�าดับ	โดยใช้เป้าหมายและ
หลกัเกณฑ์ในการประเมนิทีเ่ชือ่มโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงาน
ประจ�าปี	เพื่อพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่
เหมาะสม	โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	และ
คณะกรรมการบริษัท

11.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และผู้บริหาร

11.2.1 กรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบรหิารครบวาระ หรือมี
ต�าแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น 

  คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพ้จิารณาสรรหากรรมการ
ทดแทนโดยพจิารณาคดัสรรบคุคลผูม้คีณุวฒุ	ิความรู	้
ความสามารถ	และประสบการณ์การท�างานทีเ่กีย่วข้อง	

	 	 รวมถงึพจิารณาถงึองค์ประกอบ	อาย	ุเพศ	ความหลากหลาย
	 	 ในทักษะ	วิชาชีพ	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	ทักษะที่

ยังขาดอยู่	มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหา
กรรมการบริษัทด้วย	ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติ							
ตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัด	พ.ศ.	2535		และประกาศคณะกรรมการ							
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมาย	กฎ	
ระเบยีบอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ประโยชน์ต่อการด�าเนนิงาน
ของบริษทัให้มปีระสทิธภิาพ	จากนัน้จงึน�าเสนอทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั	หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น	เพือ่พิจารณา
แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	การแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 1.	 ผูถื้อหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง
 2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด

ตาม	(1)	เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้

 3.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	เป็น
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง					
เท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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	 	 ส�าหรบัการสรรหาคัดเลอืกบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่ง				
ผูบ้รหิาร	คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหา
ผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป	รวมถึงจัดให้มีการติดตาม
ความคืบหน้าแผนสืบทอดต�าแหน่งที่ครอบคลุม
ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง							
ดังกล่าว	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้	
ความสามารถ	และประสบการณ์อันสามารถสืบทอด
ต�าแหน่งที่ส�าคัญต่อไปในอนาคต	

11.2.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

	 	 บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้ที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท	โดยกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ
ของกรรมการบริษทัตามหลักเกณฑ์และนยิามท่ีก�าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ตลอดวาระ
การด�ารงต�าแหน่งดังนี้
1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของทุนช�าระแล้วของบริษัท	

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย
ผูท้ีเ่กีย่วข้องตามมาตรา	258	แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	ด้วย

2.	 ไม่เป็น	หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษา	ที่ได้เงิน
เดือนประจ�าจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้น	
รายใหญ่	นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	กิจการที่
มีอ�านาจควบคุมกิจการอื่น	ๆ	ที่กล่าวข้างต้น	หรือ
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมในกิจการที่
กล่าวข้างต้น	เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าว
แล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ				
ผู้บริหาร	หุ้นส่วน	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
กิจการที่มี	หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัท
ย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยในล�าดับเดียวกัน						
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในกิจการที่กล่าวข้างต้น	 
ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน	เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง	โดย
ความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึงความ
สัมพันธ์ดังต่อไปนี้
(1)	 รายการทีเ่ป็นธรุกรรมปกต	ิรายการเช่า/ให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์	รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/
บริการ	รายการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงนิ	มลูค่ารายการตัง้แต่	20	ล้านบาท	
หรอืตัง้แต่ร้อยละ	3	ของสินทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธิ
ของบริษัทแล้วแต่จ�านวนใดต�่ากว่า

(2)	การให้บริการทางวิชาชีพอื่นนอกจากการให้
	 บรกิารด้านสอบบญัช	ีเช่น	ทีป่รกึษาทางการเงนิ	
	 ทีป่รกึษากฎหมาย	การประเมนิราคาทรัพย์สนิ	

มูลค่ารายการเกิน	2	ล้านบาทต่อปี

	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติโดยมีมติ
เป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อน	
เพื่อให้มั่นใจว่ามีความจ�าเป็นและสมควร	และ								
ให้เปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการ
อิสระรายที่เกี่ยวข้องในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี	(แบบ	56-1)		รายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	
และหรือหนังสือเชิญประชุม	(กรณีต่อวาระ									
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระรายที่
เกี่ยวข้อง)
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4.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัท
ใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับ
เดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในกิจการที่
กล่าวข้างต้น	รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
กรรมการ	ผูบ้รหิาร	ผู้มอี�านาจควบคุม	หรอืหุน้ส่วน
ของส�านักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าว 
สังกัดอยู่	เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่
น้อยกว่า	2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการ				
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตรของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มี
อ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย	

6.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทน
กรรมการของบรษิทั	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรอืผูถ้อืหุน้
ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

7.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

8.	 กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ตัดสินใจเรื่องการด�าเนินกิจการของบริษัท	บริษัท
ใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทย่อยล�าดับ
เดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ	(Collective	
Decision)	สามารถท�าได้	โดยกรรมการอิสระ					
รายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

9.	 สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท
ใหญ่	บริษัทย่อย	และบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	
แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระในบริษัทเหล่านั้น	และค่าตอบแทน
รวมที่ได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	
(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)

11.3 การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการบริหารและด�าเนิน
งานโดยยึดมั่นในความซื่อตรงและโปร่งใส	โดยได้ถือปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน	(Code	of	Best	Practices)	
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และหรือหน่วยงานก�ากับดูแลที่
เกี่ยวข้องก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ให้สอดคล้องกับ
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงาน	และเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุนทั่วไป
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	โดยความมุ่งหวังที่จะยกระดับการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นน�าอื่นๆ	ทั้งนี้	เพื่อผลสัมฤทธิ์
สุดท้ายอันได้แก่	การบรรลุถึงเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ	และการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท	รวมถึงมีการทบทวน	ประเมินผลการ
ปฏิบัติ	เพื่อน�ามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม	รวมถึงจัดท�าเป็น
รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งได้เปิดเผยไว้ใน
หัวข้อ	23	ในหน้าที่	112	ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้ด้วย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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โครงสร้าง
 องค์กร

รองกรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจอาหาร

ณ	วันท่ี	26	กุมภาพันธ์	2559
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ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนการขาย
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่
ผู้อ�านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

รองกรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจเคร่ืองดื่ม

ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารการเงิน
ผูอ้�านวยการฝ่ายกฎหมาย
และก�ากับดูแล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีการเงิน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการผลิตเครื่องดื่ม

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการผลิตอาหาร

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายจัดซ้ือ

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้จัดการทั่วไป 
โรงงาน

คณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทคณะกรรมการ
สรรหา





*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายละเอียดเกี่ยวกับ
 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ประเภทกรรมการ     
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
20	เมษายน	2553

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ประธานกรรมการ กรรมการสรรหา  
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

วัน/เดือน/ปีเกิด
22	มิถุนายน	2486

อายุ
73  ปี

คุณวุฒิการศึกษา
•	 นิติศาสตร์บัณฑิต	LL.B	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•		นิติศาสตร์มหาบัณฑิต	LL.M	มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	(นิวยอร์ก)	
USA.

•		นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•		นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
•	 เนติบัณฑิตไทย	

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOd)
•		Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)	ปี	2547  
•		Board	Failure	and	How	to	Improving	the	Quality	of	
Finance	Reporting	ปี	2547

•	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ปี	2548

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น
-	ไม่มี	-		

การถือหุ้นในบริษัท*
-	ไม่มี	-		

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
6 ปี 10	เดือน

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน	 กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ 

ประธานกรรมการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ี
	 บริษัท	อาหารสยาม	จ�ากัด	(มหาชน)
 กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
	 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน	 กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
 กรรมการผูท้รงคณุวุฒด้ิานกฎหมาย
	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัการซ้ือขายสนิค้าเกษตรล่วงหน้า	
	 กระทรวงพาณิชย์
 ผูบ้รรยายส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบัิณฑติยสภา
	 เนติบัณฑิตยสภา	
 ทีป่รึกษาคณะกรรมการจดัการทรัพย์สนิสภากาชาดไทย
 สภากาชาดไทย
 กรรมการกฤษฎกีา คณะที ่7 คณะกรรมการกฤษฎกีา
 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา		 	 	

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

-	ไม่มี	–

ประสบการณ์
2544 – 2558 อาจารย์บรรยายพิเศษ (ปริญญาตรี)
 คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 - 2559 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
-	ไม่มี	–
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
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ประเภทกรรมการ     
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
26	มกราคม	2549

ต�าแหน่งปัจจุบัน  
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วัน/เดือน/ปีเกิด
20	มกราคม	2518

อายุ
41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา     
•	 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	สาขาการเงิน	
	 มหาวิทยาลัยบอสตัน	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร	
	 มหาวิทยาลัยบอสตัน	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการบริหารทั่วไป	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOd)
Directors	Accreditation	Program	(DAP)	2547

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น
-		ไม่มี	-

การถือหุ้นในบริษัท* 
-		ไม่มี	-	

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
10 ปี  1	เดือน

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปัจจุบัน	  รองประธานกรรมการ 
   และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
	 	 	 บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
   กรรมการ 
	 	 	 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
   รองประธานกรรมการ คนที่ 3 
   รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1 
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ากบัดแูลกจิการ
   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
   กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)
   กรรมการ
	 	 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ต้ี	ดีเวลลอปเม้นท์	
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน	 	 กรรมการ และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  
	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
  ประธานกรรมการ
	 	 บริษัท	โออิชิ	เทรดดิ้ง	จ�ากัด
	 	 บริษัท	โออิชิ	ราเมน	จ�ากัด
	 	 บริษัท	โออิชิ	สแน็ค	จ�ากัด
	 	 บริษัท	จรัญธุรกิจ	52	จ�ากัด
	 	 บริษัท	ถังไม้โอ๊คไทย	จ�ากัด
	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด  
	 	 บริษัท	ไทยโมลาส	จ�ากัด
	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	รีไซเคิล	จ�ากัด	
	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด
	 	 บริษัท	ไทยดริ้งค์	จ�ากัด
	 	 บริษัท	แพนอินเตอร์เนช่ันแนล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 	 บริษัท	อาหารเสริม	จ�ากัด
	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	เทรนนิ่ง	จ�ากัด

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
	 	 บริษัท	โมเดิร์นเทรด	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด

บริษัท	เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม	จ�ากัด
บริษัท	ซี	เอ	ซี	จ�ากัด
บริษัท	โฮเรก้า	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด
บริษัท	ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

  รองประธานกรรมการ
บริษัท	คอสมอส	บริวเวอรี่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
กลุ่มบริษัทอาคเนย์
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
บริษัท	ทศภาค	จ�ากัด 
International	Beverage	Holdings	(China)	Limited
บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	โลจิสติก	จ�ากัด
บริษัท	นทีชัย	จ�ากัด
บริษัท	ยูไนเต็ด	ไวน์เนอรี่	แอนด์ดิสทิลเลอรี่	จ�ากัด
บริษัท	หลักชัยค้าสุรา	จ�ากัด
บริษัท	สีมาธุรกิจ	จ�ากัด
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท	เบียร์ไทย	(1991)	จ�ากัด	(มหาชน)		
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
International	Beverage	Holdings	Limited	
กรรมการ
บริษัท	เบียร์ช้าง	จ�ากัด
บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์	จ�ากัด
บริษัท	เสริมสุข	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	
บริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จ�ากัด
บริษัท	เสริมสุข		เทรนนิ่ง	จ�ากัด
บริษัท	ที.ซี.ซี.	เทคโนโลยี	จ�ากัด
บริษัท	จุฬา	ยูไนเต็ด	จ�ากัด   
	บริษัท	อเดลฟอส	จ�ากัด

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท	ปฐมภักดี	จ�ากัด	
บริษัท	เครื่องดื่มแรงเยอร์	(2008)	จ�ากัด
Fraser	and	Neave,	Limited
Times	Publishing	Limited	
InterBev	Investment	Limited
Great	Brands	Limited
Best	Spirits	Company	Limited
Super	Brands	Company	Pte.Ltd.
InterBev	Malaysia	Sdn.	Bhd.
InterBev	(Singapore)	Limited
Blairmhor	Distillers	Limited
Blairmhor	Limited
International	Beverage	Holdings	(UK)	Limited
Inver	House	Distillers	Limited
บริษัท	ฟู้ด	ออฟ	เอเชีย	จ�ากัด

      
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-	ไม่มี-	

ประสบการณ์
2553 – 2556 กรรมการ
	 	 Beer	Chang	International	Limited
2550 – 2555 ประธานกรรมการบริหาร
	 	 บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
2550 - 2558 รองประธานกรรมการ 
  และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
	 	 บริษัท		อาหารสยาม	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
-	ไม่มี	–

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
10	พฤศจิกายน	2549

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา  
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วัน/เดือน/ปีเกิด
23	มกราคม	2489

อายุ
70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
•	 อักษรศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิชาประวัติศาสตร์																							
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(2509)

•	 ปรญิญาโท	(M.A.)	สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ
	 จาก	Michigan	State	University,	USA.	(2511)
•	 ปรญิญาเอก	(Ph.D.)	สาขาวชิาประวัตศิาสตร์ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	
	 จาก	Michigan	State	University,	USA.	(2515)
•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขา	Humanities	
	 จาก	Schiller	International	University,	London	(2546)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOd) 
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	63/2550
•	 Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุน่ที	่7/2556
•	 Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	
	 รุ่นที่	22/2557

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น  
•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหาร	ระดับสูง	รุ่นที่	14/2555
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)

การถือหุ้นในบริษัท* 
-	ไม่มี	-		

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
9 ปี 3	เดือน	

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ
	 บรษิทั	คนัทรี	่กรุป๊	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	

กรรมการคณะกรรมการบริษัท และ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

2557	–	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
2558	–	ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
	 	 บรษัิทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	เอม็เอฟซ	ีจ�ากดั	(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน	 	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์     
	 	 หอการค้าอังกฤษ-ไทย
  ประธานบริษัท

บรษิทั	สปอร์ต	แอนด์	รคีรเีอชัน่	แมนเนจเม้นท์	จ�ากดั

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-	ไม่มี	–

ประสบการณ์  
2548	และ		 กรรมการ
2550 - 2551	 บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
2543 -2544     รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
2545               เอกอัครราชทูต ณ	กรุงโรม	ประเทศอิตาลี
2546 - 2549 เอกอคัรราชทูต	ณ	กรงุลอนดอน	สหราชอาณาจกัร	
  เอกอคัรราชทตู	ณ	กรงุดบัลนิ	สาธารณรฐัไอร์แลนด์
2550 - 2552 ประธานกรรมการ
	 	 บริษัท	ดราก้อน	วัน	จ�ากัด	(มหาชน)	
2555	-	ม.ค.	2559 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
  ค่าตอบแทน
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ	
	 	 ตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
-	ไม่มี	–
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ประเภทกรรมการ     
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
24	กุมภาพันธ์	2552

ต�าแหน่งปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วัน/เดือน/ปีเกิด
13	กันยายน	2489

อายุ   
70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ		
	 Syracuse	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา	(ด้วยทุน	USAID)
•	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	42
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOd)
•	 Director	Certification	Program	Update	(DCPU	1/2557)
•	 Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP	7/2556
•	 Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP	10/2556)
	 (ผ่านการอบรม	ACP	MIA	MFM	MIR)
•	 Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP	2/2554)
•	 Audit	Committee	Program	(ACP	32/2553)
•	 Role	of	Compensation	Committee	Program	(RCC	4/2550)
•	 Role	of	Chairman	Program	(RCP13/2549)
•	 Director	Certificate	Program	(DCP	17/2545)

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประวัติการอบรมในหลักสูตรของสถาบันอื่น   
•	 ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง
	 Swiss	Insurance	Training	Center,	Switzerland	(ด้วยทุน	Swiss	Re)
•	 ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง
	 Australian	Management	College,	Australia	(ด้วยทนุ	COLOMBO)
•	 ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง	(นบส.	1	รุ่นที่	18)	
	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	8
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
•	 วฒุบิตัรหลักสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณชิย์	รุน่ท่ี	3
	 สถาบันวิทยาการการค้า
•	 วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	
	 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	2

การถือหุ้นในบริษัท*
-	ไม่มี	-		

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 
7 ปี 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)
 กรรมการอิสระ
	 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์จ�ากัด	(มหาชน)
 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบและ
 ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
	 บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จ�ากัด	(มหาชน)
	 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558



*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน	 กรรมการกฤษฎีกา     

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-	ไม่มี	–

ประสบการณ์
2557 - 2558 สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ
	 	 สภาปฎิรูปแห่งชาติ
2555 – 2557  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จ�ากัด
2553 – 2556  กรรมการ
	 	 บริษัท	บีเจซี	โลจิสติกส์	แอนด์	แวร์เฮาส์	จ�ากัด
	 	 (เดิมชื่อ	บริษัท	บีเจซี	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด)
2551	–	มี.ค.	2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
 ประจ�ากระทรวงพาณิชย์
	 	 กระทรวงพาณิชย์
2550 – 2555  กรรมการและเหรัญญิก
	 	 มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
2549 - 2551 ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
 ฝ่ายเศรษฐกิจ
	 	 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 (ไม่ใช่ต�าแหน่งทางการเมือง)
	 	 กระทรวงพาณิชย์
2548 – 2554  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนา
 ระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
 องค์การมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่นในก�ากับ
 ของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2545 – 2550  ประธานกรรมการ
	 	 สถาบันประกันภัยไทย

ประสบการณ์
2544 - 2551 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงนิ
	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย
2544-2549 อธิบดีกรมการประกันภัย
	 	 กรมการประกันภัย	กระทรวงพาณิชย์

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
-	ไม่มี	–
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ประเภทกรรมการ     
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
8	กุมภาพันธ์	2549

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วัน/เดือน/ปีเกิด
25	พฤศจิกายน	2497

อายุ    
62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรีบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโทบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOd) 
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	29/2546
•	 Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	24/2548

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น 
-	ไม่มี	-		

การถือหุ้นในบริษัท*
-	ไม่มี	-		

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
10 ปี 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 บริษัท	อาหารสยาม	จ�ากัด	(มหาชน)
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
	 บริษัท	ทีมพรีซิชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
	 บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
 และประธานกรรมการตรวจสอบ
	 บริษัท	ค้าเหล็กไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
 กรรมการอิสระ
	 บรษัิท	สยาม	ฟิวเจอร์	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
-	ไม่มี	–

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
-	ไม่มี	–

ประสบการณ์
2523 – 2540  กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
	 กลุ่มบริษัทไมเนอร์

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
-	ไม่มี	–

5. นายชัย จรุงธนาภิบาล

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558



ประเภทกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
26	มกราคม	2549

ต�าแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 

วัน/เดือน/ปีเกิด
17	พฤษภาคม	2492

อายุ
67  ปี

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	Accounting	
	 St.	Louis	University	USA.
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOd)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	2547
•	 Directors	Certification	Program	(DCP)	2550
•	 Role	of	The	Chairman	Program	รุ่นที่	29/2555 

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

การถือหุ้นในบริษัท*     
-		ไม่มี	-	

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
10 ปี  1	เดือน

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-		ไม่มี	-

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน			 กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
 ประธานกรรมการ
	 บริษัท	แคชแวน	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด
 รองประธานกรรมการ
	 บริษัท	โออิชิ	เทรดดิ้ง	จ�ากัด
	 บริษัท	โออิชิ	ราเมน	จ�ากัด
	 บริษัท	โออิชิ	สแน็ค	จ�ากัด
	 บริษัท	โฮเรก้า	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด
	 บริษัท	โมเดิร์นเทรด	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด
	 บริษัท	สุรากระทิงแดง	(1988)	จ�ากัด
	 บริษัท	ยูไนเต็ด	ไวน์เนอรี่	แอนด์ดิสทิลเลอรี่	จ�ากัด
	 บริษัท	สีมาธุรกิจ	จ�ากัด
	 บริษัท	นทีชัย	จ�ากัด
	 บริษัท	หลักชัยค้าสุรา	จ�ากัด
 รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด
 รองประธานกรรมการ คนที่ 2
	 บริษัท	ไทยดริ้งค์	จ�ากัด
 กรรมการ
	 บริษัท	น�ายุค	จ�ากัด
	 บริษัท	น�าเมือง	จ�ากัด
	 บริษัท	น�าทิพย์	จ�ากัด
	 บริษัท	น�านคร	จ�ากัด
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	โลจิสติก	จ�ากัด
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	เทรนนิ่ง	จ�ากัด

6. นายอวยชัย ตันทโอภาส

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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6. นายอวยชัย ตันทโอภาส

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน			 กรรมการ
	 Blairmhor	Distillers	Limited
	 Blairmhor	Limited
	 InterBev	(Singapore)	Limited	
	 International	Beverage	Holdings	(China)	Limited
	 International	Beverage	Holdings	Limited
	 InterBev	Trading	(China)	Limited
 
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-	ไม่มี	–

ประสบการณ์
2554 – 2557 รองประธานกรรมการ
	 บริษัท	เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม	จ�ากัด
2548 – 2553  กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
2548 – 2552 กรรมการ
	 กลุ่มบริษัท	สุรากระทิงแดง
2538 – 2545 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 บริษัท	ริชมอนเด้	(กรุงเทพ)	จ�ากัด

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
-	ไม่มี	–

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558



ประเภทกรรมการ     
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
26	มกราคม	2549

ต�าแหน่งปัจจุบัน 
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

วัน/เดือน/ปีเกิด
10	กรกฎาคม	2497

อายุ
62 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	1)	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 Mini	MBA	สาขา	Leadership	Management
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOd)
•	 Directors	Certification	Program	(DCP26/2546)
•	 DCP	Refresher	Course	(2/2549)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น
-		ไม่มี	-

การถือหุ้นในบริษัท*
-		ไม่มี	-

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
10  ปี 1	เดือน

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปัจจุบัน	  กรรมการ 
	 	 บริษัท	อาหารสยาม	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 บรษิทั	แผ่นดนิทอง	พรอ็พเพอร์ตี	้ดเีวลลอปเม้นท์	
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน		  กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
  รองประธานกรรมการ คนที่ 5
	 	 บรษิทั	แพนอนิเตอร์เนชัน่แนล	(ประเทศไทย)	จ�ากดั
  รองประธานกรรมการ คนที่ 3
	 	 International	Beverage	Holdings	Limited
  รองประธานกรรมการ คนที่ 2
	 	 บริษัท	ถังไม้โอ๊คไทย	จ�ากัด
	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิล	จ�ากัด
	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด
	 	 บริษัท	ไทยโมลาส	จ�ากัด
	 	 บริษัท	อาหารเสริม	จ�ากัด
	 	 บริษัท	จรัญธุรกิจ	52	จ�ากัด
  รองประธานกรรมการ
	 	 บริษัท	โออิชิ	เทรดดิ้ง	จ�ากัด
	 	 บริษัท	โออิชิ	ราเมน	จ�ากัด
	 	 บริษัท	โออิชิ	สแน็ค	จ�ากัด
	 	 กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน
	 	 บริษัท	อธิมาตร	จ�ากัด
	 	 บริษัท	เอส.เอส.	การสุรา	จ�ากัด
	 	 บริษัท	แก่นขวัญ	จ�ากัด
	 	 บริษัท	เทพอรุโณทัย	จ�ากัด
  รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก	จ�ากัด

7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน			 	 กรรมการ
	 	 บริษัท	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	อินดัสเตรียล	เอสเตท	(ระยอง)	จ�ากัด
	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	เทรนนิ่ง	จ�ากัด
	 	 บริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จ�ากัด
	 	 บริษัท	เพ็ทฟอร์ม	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	
	 	 บริษัท	เบียร์ทิพย์	บริวเวอรี่	(1991)	จ�ากัด
	 	 Oishi	International	Holdings	Limited
	 	 Fraser	and	Neave,	Limited
	 	 Frasers	Centrepoint	Limited
	 	 InterBev	Investment	Limited
	 	 International	Beverage	Holdings	(China)	Limited
	 	 Blairmhor	Distrillers	Limited
	 	 International	Beverage	Holdings	(UK)	Limited
	 	 Inver	House	Distrillers	Limited
	 	 Blairmhor	Limited
	 	 บริษัท	เบียร์อาชา	จ�ากัด
	 	 บริษัท	เครื่องดื่มแรงเยอร์	(2008)	จ�ากัด
	 	 บริษัท	เสริมสุข	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด
	 	 บริษัท	เสริมสุข	เทรนนิ่ง	จ�ากัด
	 	 Great	Brands	Limited

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-	ไม่มี	–

ประสบการณ์ 
2553 – 2556 กรรมการ
	 	 Beer	Chang	International	Limited	 	
2553 – 2555  กรรมการ
	 	 Super	Brands	Company	Pte.	Ltd.
2546 – 2553 กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
-	ไม่มี	–

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558



ประเภทกรรมการ     
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
25	มิถุนายน	2556

ต�าแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วัน/เดือน/ปีเกิด
6	มีนาคม	2510

อายุ
49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 
(สถิติประยุกต์)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการตลาดและการจัดการท่ัวไป		
Cleveland	State	University	USA.

•	 ประกาศนียบัตร	Business	and	Administration	Extension	School	
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOd) 
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	180/2556
  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น 
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	13 
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)
•	 Executive	Development	Program	(EDP	2)
	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การถือหุ้นในบริษัท* 
-	ไม่มี	-		

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 
2 ปี 8	เดือน	

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปัจจุบัน	 	 กรรมการและกรรมการบริหาร 
	 บริษัท		เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
  กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
  กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารคนท่ี 2
	 	 บริษัท	ไทยดริ้งค์	จ�ากัด
  กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหารคนท่ี 1
	 	 บริษัท	ทศภาค	จ�ากัด
  กรรมการผู้จัดการ
	 	 บริษัท	โออิชิ	เทรดดิ้ง	จ�ากัด
	 	 บริษัท	โออิชิ	ราเมน	จ�ากัด
	 	 บริษัท	โออิชิ	สแน็ค	จ�ากัด
  รองประธานกรรมการ
	 	 บริษัท	เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม	จ�ากัด
	 	 บริษัท	โฮเรก้า	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด
	 	 บริษัท	แคชแวน	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด
  รองประธานกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
	 	 บริษัท	โมเดิร์นเทรด	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด
  กรรมการ 
	 	 บริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จ�ากัด
	 	 บริษัท	เสริมสุข	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด
	 	 บริษัท	เครื่องดื่มแรงเยอร์	(2008)	จ�ากัด
	 	 Oishi	International	Holdings	Limited
	 	 Oishi	Myanmar	Limited
	 	 Oishi	Group	Limited	Liability	Company
	 	 บริษัท	โซ	วอเตอร์	จ�ากัด
	 	 บริษัท	เบฟโค	จ�ากัด

8. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
-	ไม่มี	–

ประสบการณ์ 
ส.ค.	2556	-	ก.พ.	2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
 สายการผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
ก.ย.	2555 – 2557 รองประธานกรรมการคนที่ 3 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 และกรรมการผู้จัดการ
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	
ก.ย.	2555 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ สายบริหารการตลาด
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
ธ.ค.	2554	-	มิ.ย.	2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
	 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2553 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายสนับสนุน 
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
ม.ค.	2552	–	ส.ค.	2555 ผู้อ�านวยการส�านักกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
พ.ค.	2552	–	ม.ค.	2559 กรรมการผู้อ�านวยการ
	 บริษัท	ไทยดริ้งค์	จ�ากัด
ม.ค.	2552	–	ม.ค.2554 รองกรรมการผู้จัดการ 
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด
2550 - 2551 กรรมการ
	 บริษัท	แคทบัชช์	ทีวี	จ�ากัด
2549 - 2551 กรรมการ
	 บริษัท	ฮัทชิสัน	ซีเอที	ไวร์เลส	มัลติมีเดีย	จ�ากัด	
2548 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานธุรกิจการตลาดและการขาย
	 บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
-	ไม่มี	–

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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9. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
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ประเภทกรรมการ     
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
26	มกราคม	2549

ต�าแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

วัน/เดือน/ปีเกิด
23	มกราคม	2499

อายุ 
60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	(วิทยาศาสตร์การอาหาร)	
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	
	 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
	 Massey	University	ประเทศนิวซีแลนด์
•	 ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์	
	 The	Scandinavian	School	of	Brewing	ประเทศเดนมาร์ค
•	 ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์	
	 Technical	University	Berlin	ประเทศเยอรมนี

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ    
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOd)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	ปี	2547
 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   
-		ไม่มี	-	 	

การถือหุ้นในบริษัท*     
-		ไม่มี	-	

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ
10 ปี  1	เดือน

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-		ไม่มี	-	

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน			 	 กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
	 บริษัท	คอสมอส	บริวเวอรี่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
 กรรมการผู้จัดการ 
	 บริษัท	เบียร์ไทย	(1991)	จ�ากัด	(มหาชน)
 กรรมการ
	 บริษัท	โออิชิ	เทรดดิ้ง	จ�ากัด
	 บริษัท	โออิชิ	ราเมน	จ�ากัด
	 บริษัท	โออิชิ	สแน็ค	จ�ากัด
	 บริษัท	เบียร์ช้าง	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
	 บริษัท	จรัญธุรกิจ	52	จ�ากัด
	 บรษิทั	แพนอนิเตอร์เนชัน่แนล	(ประเทศไทย)	จ�ากดั
	 บริษัท	อาหารเสริม	จ�ากัด
		 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	รีไซเคิล	จ�ากัด
	 บริษัท	เบียร์ช้าง	จ�ากัด
	 บริษัท	เบียร์อาชา	จ�ากัด
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	เทรนนิ่ง	จ�ากัด
	 บริษัท	เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม	จ�ากัด
	 บริษัท	เพ็ทฟอร์ม	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
	 บริษัท	ไทยดริ้งค์	จ�ากัด
	 Great	Brands	Limited
 รองประธานกรรมการคนที่ 1
	 บริษัท	ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
 รองประธานกรรมการ
	 บริษัท	ฟู้ด	ออฟ	เอเชีย	จ�ากัด



*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-	ไม่มี	–
  
ประสบการณ์
2548 - 2557 กรรมการ
	 บริษัท	วิทยาทาน	จ�ากัด
2547 - 2557 กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
2546- 2547  รองกรรมการผู้จัดการ
	 บริษัท	เบียร์ไทย	(1991)	จ�ากัด	(มหาชน)
2540 – 2543  ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาและค้นคว้าวิศวกรรม
	 บริษัท	เบียร์ไทย	(1991)	จ�ากัด	(มหาชน)
2537 – 2539 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงงาน
	 บริษัท	คาร์ลสเบิร์กบริวเวอรี่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
2535 – 2537 ที่ปรึกษา
	 	 บริษัท	แพนเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนต์	จ�ากัด

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
-	ไม่มี	–



*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ต�าแหน่งปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ  - สายงานธุรกิจอาหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ
51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	
	 Indiana	Institute	of	Technology,	Fort	Wayne,	Indiana,	USA.
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ	
	 Johnson	&	Wales	University,	Providence,	
	 Rhode	Island,	USA.	
•	 หลักสูตร	CEDI	-	Babson	Entrepreneurial	Leadership	
	 Program	Babson	College,	Massachusetts,	USA.

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOd) 
-		ไม่มี	-

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	19  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)

การถือหุ้นในบริษัท*
-		ไม่มี	-	

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-	ไม่มี	-

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
	 	 Oishi	Myanmar	Limited
  กรรมการ
	 	 บริษัท	เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม	จ�ากัด		
	 Oishi	F&B	(Singapore)	Pte.	Ltd.

	 	 Oishi	Group	Limited	Liability	Company

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-	ไม่มี	-
  

ประสบการณ์
2545 - 2547 ผู้อ�านวยการฝ่ายอบรมปฏิบัติการ
	 Global	Kitchen	Company	Limited
2542 – 2545 ผู้จัดการเขต
	 บริษัท	ยัม	แบรนด์	จ�ากัด	
	 (Tricon	Restaurant	International)
2535 – 2542 ผู้จัดการร้าน
	 บริษัท	สยาม	โลตัส	เรสโตรองท์,	สหรัฐอเมริกา
2534 – 2535 เจ้าหน้าที่บัญชี
	 บริษัท	อัลฟ่า	โอเมกา	ดีไซน์,	สหรัฐอเมริกา
2534 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี
	 บริษัทประกันภัย	จอห์น	แฮนค็อก,	สหรัฐอเมริกา

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
-	ไม่มี	–

10. นายไพศาล อ่าวสถาพร
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*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ต�าแหน่งปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ- สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

 อายุ
47 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	การโฆษณา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(การตลาด)	
	 University	of	Dallas,	Irvin,	Texas,	USA.

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOd)
-		ไม่มี	-

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   
-		ไม่มี	-	

การถือหุ้นในบริษัท*     
-	ไม่มี	-	

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น    
-	ไม่มี	-

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
	 บริษัท	ไทยดริ้งค์	จ�ากัด
 กรรมการ
	 Oishi	Group	Limited	Liability	Company
	 Oishi	International	Holdings	Limited

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์    
-	ไม่มี	-

ประสบการณ์ 
2549 - 2556 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด สินค้าเครื่องดื่ม 
	 บริษัท	เป๊บซี่โค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
2544 – 2549 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
	 บริษัท	คอลเกต	ปาล์มโอลีฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
2540 – 2543 ผู้จัดการแฟรนไชส์/ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส
	 	 บริษัท	จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน	จ�ากัด

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
-	ไม่มี	–

11. นางเจษฎากร โคชส์

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการบริษัท

อายุ
41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	สาขาการเงินและการธนาคาร	
	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	(MBA)	สาขาการเงิน	
	 University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill,	
	 North	Carolina,	USA.
•	 หลักสูตร	CEDI	-	Babson	Entrepreneurial	Leadership	
Program	Babson	College,	Massachusetts,	USA.

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ    
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOd)
•	 Company	Secretary	Program	(CSP	2555)
•	 Director	Certificate	Program	(DCP	184/2557)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   
-		ไม่มี	-

การถือหุ้นในบริษัท*     
-		ไม่มี	-	

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น    
-	ไม่มี	-

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบัน	 กรรมการ
	 บริษัท	เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม	จ�ากัด		
	 Oishi	International	Holdings	Limited
	 Oishi	F&B	(Singapore)	Pte.	Ltd.
	 Oishi	Myanmar	Limited
	 Oishi	Group	Limited	Liability	Company
	 บริษัท	ฟู้ด	ออฟ	เอเชีย	จ�ากัด

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-	ไม่มี	-

ประสบการณ์ 
2554 – 2556 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
	 บริษัท	โออิชิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
2551 - 2554 ผู้จัดการบริหารโครงการพัฒนาธุรกิจและ  
 วางแผนกลยุทธ์
	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
2549 – 2551 ผู้จัดการโครงการ ยุโรป/อเมริกา
	 	 ExxonMobil	Limited	
2547 – 2549 asia pacific Business advisor
	 	 ExxonMobil	Asia	Pacific	Pte.	Ltd.	
	 	 ประเทศสิงคโปร์

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
-	ไม่มี	–

12. นางจิตเกษม หมู่มิ่ง
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*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ- กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ
60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	มนุษย์ศาสตร์	(จิตวิทยา)	
	 Middlesex	University,	England
•	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต-การศึกษา	
	 London	University,	England
•	 ปริญญาโท	การตลาด	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOd) 
-		ไม่มี	-

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่น   
-		ไม่มี	-	
 
การถือหุ้นในบริษัท*     
-		ไม่มี	-	

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น    
-	ไม่มี	-

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-	ไม่มี	-

13. นางไพฑูรย์ ศิริบวรเกียรติ

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์    
-	ไม่มี	-

ประสบการณ์ 
2547 - 2556 รองผู้อ�านวยการส�านักทรัพยากรบุคคล
	 	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)
2526 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
	 	 บริษัท	ดีอาจีโอ	ประเทศไทย	จ�ากัด
2524 – 2526 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
	 	 บริษัท	ดีทแฮล์ม	จ�ากัด

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
-	ไม่มี	–

*นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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13.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

13.1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และบ�าเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล/ต�าแหน่ง

ปี 2558

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท)

บ�าเหน็จ
กรรมการ 

(บาท)

รวมจ�านวน
เงิน 

(บาท)

1.	 นายประสิทธิ์	โฆวิไลกูล
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

720,000 2,660,000 3,380,000

2.	 นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา	
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

675,000 3,435,000 4,110,000

3.	 นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

654,000 1,995,000 2,649,000

4.	 นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช
กรรมการอิสระ	
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

609,000 1,995,000 2,604,000

5.	 นายชัย	จรุงธนาภิบาล
กรรมการอิสระ	
กรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

636,000 1,995,000 2,631,000

6.	 นายอวยชัย	ตันทโอภาส
กรรมการ	
รองประธานกรรมการบริหาร	คนที่	1

441,000 2,410,000 2,851,000

7.	 นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร
กรรมการ	
รองประธานกรรมการบริหาร	คนที่	2
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

516,000 2,410,000 2,926,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
 และผู้บริหาร
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ชื่อ – นามสกุล/ต�าแหน่ง

ปี 2558

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท)

บ�าเหน็จ
กรรมการ 

(บาท)

รวมจ�านวน
เงิน 

(บาท)

8.	 นายมารุต	บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

- 2,050,000 2,050,000

9.	 นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์
กรรมการ	
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

552,000 2,050,000 2,602,000

รวม 4,803,000 21,000,000 25,803,000

13.1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ(1) 
หน่วย	:	พันบาท

ปี 2558 ปี 2557

เงินเดือน 14,975 15,550

ผลประโยชน์พนักงาน 801 546

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 566 496

ค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการด้านการบริหารงาน 10,620 9,360

อื่นๆ 3,770 5,642

รวม 30,732 31,594

หมายเหตุ
(1)	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี	2558	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารจ�านวน	5	คน	ดังนี้	 

1.	นายมารุต	บูรณะเศรษฐกุล	2.	นายไพ	ศาล	อ่าวสถาพร	3.	นางเจษฎากร	โคชส์	4.	นางจิตเกษม	หมู่มิ่ง	และ	 
5.	นางไพฑูรย์	ศิริบวรเกียรติ	แต่ไม่รวมถึงค่าตอบแทนของนายมารุต	บูรณะเศรษฐกุล	ในฐานะกรรมการบริษัท	ที่ระบุในหัวข้อ	13.1.1

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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13.2 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (thai Institute of directors) หรือสถาบันอื่น รวมถึงการเข้าอบรมของคณะกรรมการอิสระตามข้อแนะน�า

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อกรรมการของบริษัท dIrectOrS 
certIFIcatION 
prOgram (dcp)

dIrectOrS 
accredItatION 
prOgram (dap)

audIt 
cOmmIttee
prOgram

(acp)

rOle OF tHe 
cHaIrmaN 

prOgram (rcp)

อื่นๆ

1.	 นายประสิทธิ์	โฆวิไลกูล - DAP/2548 - - Quality	of	Financial	
Reporting/2547
FND/2547

2.	 นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี - DAP/2547 - - -

3.	 นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์ - รุ่นที่	63/2550 - - วตท.	รุ่นที่	14
Anti-Corruption	for	
Executive	Program	
รุ่นที่	7/2556
SFE	รุ่นที่	22/2557

4.	 นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช รุ่นที่	17/2545
DCPU	รุ่นที่	1/2557

- รุ่นที่	32/2553 รุ่นที่	13/2549 RCC	รุ่น	4/2550
วตท.	รุ่นที่	8
TEPCoT		รุ่นที3่/2553
	FGP	รุ่นที่	2/2554
	ASMP	รุ่นที่	2
	AACP	รุ่นที่	10/2556
	ACEP	รุ่นที่	7/2556

5.	 นายชัย	จรุงธนาภิบาล รุ่นที่	29/2546 - รุ่นที่	4/2548 - -

6.	 นายอวยชัย	ตันทโอภาส DCP/2550 DAP/2547 - รุ่นที่		29/2555 -

7.	 นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร รุ่นที่	26/2546
Refresher	Course	
รุ่นที่	2/2549

- - - -

8.	 นายมารุต	บูรณะเศรษฐกุล DCP	180/2556 วตท.	รุ่นที่	13
EDP.	2

9.	 นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์ - DAP/2547 - - -

13.3 ค่าตอบแทนอื่น

 -	ไม่มี	-
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง หุ้นสามัญ (หุ้น)

28 ก.พ. 58 28 ก.พ. 59 เพิ่ม (ลด)

1.	 นายประสิทธิ์	โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ	
กรรมการอิสระ

- - -

2.	 นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ - - -

3.	 นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

- - -

4.	 นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ

- - -

5.	 นายชัย	จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ

- - -

6.	 นายอวยชัย	ตันทโอภาส กรรมการ	 - - -

7.	 นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร กรรมการ - - -

8.	 นายมารุต	บูรณะเศรษฐกุล	 กรรมการผู้จัดการ - - -

9.	 นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์ กรรมการ - - -

10.			 นายไพศาล	อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ - - -

11.			 นางเจษฎากร	โคชส(์2) รองกรรมการผู้จัดการ - - -

12.	 นางจิตเกษม	หมู่มิ่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการและเลขานกุารบรษัิท - - -

13.	 นางไพฑูรย์	ศิริบวรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - -

หมายเหตุ

(1)	 ผูบ้รหิาร	หมายถงึผูบ้รหิารตามนยิามของประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย	์
(2)	 นางเจษฎากร	โคชส์	ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ	สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1 พฤษภาคม	2558

(3)	 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามตารางข้างต้นหมายรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารดังกล่าวด้วย

การถือครองหลักทรัพย์
 ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร(1)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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15.1 บุคลากร 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทและบริษัทย่อย	มีพนักงานทั้งสิ้น
จ�านวน	9,129	คน	(ไม่รวมกรรมการและผูบ้รหิารตามหวัข้อ	11)												
โดยแบ่งตามสายงานต่างๆ	มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน จ�านวนพนักงาน (คน)

ส�านักงาน 462
ร้านอาหาร 7,920

ซึ่งยังไม่รวมพนักงานร้านอาหาร												
สาขาที่ลงทุนร่วมในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์อีกจ�านวน	121	คน

โรงงาน 747
รวม 9,129

ในปี	2558	พนกังานมผีลตอบแทนในรูปของเงนิเดอืนเพยีงอย่างเดียว 
รวมทัง้สิน้	1,223	ล้านบาท	(ไม่รวมเงนิเดอืนของพนกังานในสาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมาร์)

15.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
กลุ่มบริษัทโออิชิให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากร	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรในการรองรับ	
การขยายและการเติบโตทางธรุกจิขององค์กร	ท้ังในประเทศและต่างประเทศ	
รวมทั้งสภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคตามวิถีการด�าเนินชีวิตและสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนตามยุคสมัย	บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่
ส�าคัญที่สุดขององค์กรในการสร้างความส�าเร็จทางธุรกิจให้แก่บริษัท	
ตลอดจนการผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด	และการเติบโต
ของบริษัทให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ดังนั้น	การพัฒนาพนักงาน
ให้มีความรู้ความสามารถจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน	และเพื่อให้พนักงานของบริษัทสามารถ
ประยกุต์และสังเคราะห์องค์ความรูข้องตน	เพือ่น�าไปใช้ในงานทีร่บัผดิชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม	บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนา
สภาวะผู้น�าและพัฒนาทักษะและความรู้ในงาน	เพื่อเพิ่มความช�านาญ
และประสบการณ์เฉพาะด้านขององค์กรให้กับพนักงานจากวิทยากร
ภายในซึ่งเป็นผู้มีความรู้	ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านนั้นๆ

ส�าหรับการพฒันาพนกังานในกลุม่ธรุกิจร้านอาหาร	บรษิทัได้มุง่เน้นด้าน
ความเป็นเลศิในด้านการบรกิาร	(Service	Excellence)	และมาตรฐาน					
การรักษาความสะอาดและคุณภาพการประกอบอาหาร	ซึ่งเป็นแนวทาง
การพฒันาพนกังานอย่างต่อเนือ่งจากปีทีผ่่านมา	เช่นเดยีวกบัการพฒันา
พนกังานในกลุม่ธรุกจิเครือ่งดืม่	สายการผลติ	และสายสนบัสนนุของบริษัท	
ซึง่มุง่เน้นในด้านคณุภาพและมาตรฐานของสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นเลศิเช่นกนั

กลุ่มบริษัทโออิชิได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรทวิภาคีและการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ของพนักงานและ

การฝึกอาชีพของนักศึกษาในระหว่างศึกษา	เพื่อให้นักเรียน	นักศึกษาได้
รับประสบการณ์จริงจากการท�างานในสถานประกอบการและเป็นก�าลัง
ส�ารองในด้านการบริหารจัดการอัตราก�าลังอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้	บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนพิการเข้าท�างานในกลุ่ม
ร้านอาหารและมีการอบรมการใช้ภาษามอืให้กบัพนกังานและผูบ้รหิารร้าน	
เพื่อการท�างานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ในปี	2558	กลุม่บรษิทัโออชิใิช้งบประมาณในการพฒันาพนกังานประมาณ	
16,103,050	บาทโดยงบประมาณในการพัฒนาผู้บริหาร	โดยเฉลี่ย	
48,626	บาทต่อคน	และพนักงาน	12,223	บาทต่อคน	รวมชั่วโมงอบรม
ทั้งปีกว่า	15,520	ชั่วโมง	คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ย	138	ชั่วโมงต่อคน

15.3 นโยบายด้านสวัสดิการ
โดยทีก่ลุม่บรษิทัโออชิเิชือ่มัน่ว่าพนกังานมส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ต่อความส�าเรจ็
และการเติบโตขององค์กร	ดังนั้น	บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการดูแล
รกัษาพนกังานท่ีมคีวามรูค้วามสามารถให้อยูก่บัองค์กร	เพือ่ร่วมผลักดนั
ผลงานทีมี่ประสทิธิภาพไปอย่างต่อเนือ่ง	ด้วยการดแูลสวสัดกิาร	ความมัน่คง
และคณุภาพชวีติทีด่ใีห้กบัพนกังานอย่างเหมาะสม

ในปี	2558	บริษัทยังคงยึดแนวทางการด�าเนินนโยบายด้านสวัสดิการ
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1.	 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี	ในฐานะที่เป็น

ส่วนหนึ่งของบริษัท
2.	 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ	

เรียบร้อย	สบายตา	และน่าอยู่อย่างสม�่าเสมอ
3.	 การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	ห้องน�้าที่

สะอาด	การบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัย	เพียงพอ	และ								
ห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ	ถูกต้องตามกฎหมาย	(ส�าหรับ							
ส่วนของโรงงาน)

4.	 การก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วย						
ความเหมาะสม	และเป็นธรรม	อย่างทั่วถึง

5.	 การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม�่าเสมอ	ตามโอกาสอันสมควร

6.	 การจัดระบบอุปกรณ์ส�านักงาน	โทรศัพท์	รวมทั้งระบบการสื่อสาร		
ที่ทันสมัยให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

15.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน
พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญในการสร้างความส�าเร็จทางธุรกิจให้
แก่องค์กร	ดังนัน้	กลุ่มบรษิทัโออชิจิงึมกีารด�าเนนิการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี	2558	บรษิทัยงัคงยดึแนวทางการด�าเนนินโยบายด้านความปลอดภยั
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1.	 การค�านงึถึงความปลอดภยัในการท�างานถือเป็นหน้าท่ีของพนักงาน

ทุกคน

บุคลากรและนโยบาย
 ในการพัฒนาพนักงาน
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2.	 การปรับปรุงสภาพการท�างานเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
3.	 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน
4.	 การกระท�าตนเป็นแบบอย่างทีด่ขีองผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบั	ในการปฏบิตัิ
	 ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน
5.		 การค�านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน	ตลอดจน

ทรัพย์สินของบริษัทตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6.		 ความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัท

15.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้การด�าเนินการขององค์กรบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
อย่างต่อเนื่อง	กลุ่มบริษัทโออิชิจึงมุ่งหวังที่จะดูแลรักษาพนักงานที่มี
ความรูค้วามสามารถให้อยู่กบัองค์กร	รวมท้ังจงูใจให้พนกังานใช้ศกัยภาพ	
ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	
โดยยดึหลกัคณุธรรม	ความมรีะเบยีบวนิยั	ความสามคัคี	และความเข้าใจ
อันดีระหว่างกัน

ในปี	2558	บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
เป็นแนวทางด�าเนินการไว้ดังนี้
1.	 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรี	ในฐานะที่เป็น

ส่วนหนึ่งของบริษัท
2.	 การคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด�ารงต�าแหน่ง	โอนย้ายสับเปลี่ยน

หน้าที	่ด้วยความเป็นธรรม	ค�านงึถงึคณุสมบตัขิองแต่ละต�าแหน่งงาน
เป็นส�าคัญ

3.	 การสนับสนุนและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
4.	 การก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม	ตาม

ความเหมาะสมของสภาพและลักษณะงาน	ผลการปฏิบัติงาน
ประกอบกับความสามารถในการจ่ายของบริษัท

5.	 การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม�่าเสมอ	ตามโอกาสอันสมควร

6.	 การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ	
ค่านยิมร่วมขององค์กร	(Core	Values)	เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ด้านพฤติกรรมของพนักงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะน�าไปสู่
การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์

15.6 นโยบายทางด้านธุรการ
กลุ่มบริษัทโออิชิมุ่งเน้นที่จะสร้างทัศนียภาพ	สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรให้น่าอยู่	น่าท�างาน	เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจที่ดี	มีความ
ปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการท�างาน	ซึ่งจะส่งผลดีต่อความรู้สึก
ของทุกคนในการร่วมผลักดันผลงานที่มีประสิทธิภาพ	และสร้างความ
ส�าเร็จทางธุรกิจให้กับองค์กรต่อไป

ในปี	2558	บริษัทยังคงยึดแนวทางการด�าเนินนโยบายทางด้านธุรการ
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้		
1.	 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ	

เรียบร้อย	สบายตา	และน่าอยู่อย่างสม�่าเสมอ

2.	 การจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	การให้
บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและล็อคเกอร์ที่เป็นมาตรฐาน	
ห้องน�้าที่สะอาด	การบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัย	เพียงพอ	
และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ	ถูกต้องตามกฎหมาย	(ส�าหรับ
ส่วนของโรงงาน)

3.	 การจัดระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์ส�านักงาน	โทรศัพท์	และระบบ
อินเตอร์เน็ท	ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

4.	 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้า
	 ผูม้าติดต่อ	รวมท้ังการสร้างรฐักิจสมัพนัธ์ทีดี่	ถกูต้องตามกฎหมาย
5.	 การส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่าง

สม�่าเสมอ	ตามโอกาสอันสมควร

15.7 ความร่วมมือของพนักงานด้านจรรยาบรรณและ
การก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทมีนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนศึกษาและท�าความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้	และถือปฏิบัตติามหลกัจรรยาบรรณขององค์กรต่อผูมี้ส่วนได้เสยี
และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	รวมถึงนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	โดยบริษัทได้น�าหลักจรรยาบรรณของ
องค์กรบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่	ซึ่ง
ในวนัเริม่งานวนัแรกพนกังานจะได้รบั	“จรรยาบรรณโออชิ	ิกรุป๊”	พร้อมทัง้
ได้รับค�าชี้แจงและท�าความเข้าใจเพื่อถือปฏิบัติ	ทั้งนี้	บริษัทได้มีการมีการ
สื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท						
มกีารตดิประกาศ	“จรรยาบรรณโออชิิกรุป๊”	ทกุช่องทางการสือ่สารภายใน
ของบริษัท	เช่น	บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามโรงงานและสาขาร้านอาหาร	
รวมทั้งช่องทางการสื่อสาร	ระบบอิเล็กทรอนิกส์	(Intranet)	เป็นต้น			
เพือ่ส่งเสรมิและผลกัดนัให้พนกังานทุกคนถอืปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณ
และนโยบายการก�ากับดูกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด	รวมถึงมี					
การผลักดันและติดตามการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง	โดยในปีที่ผ่านมา	
ไม่มีกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดจรรยาบรรณและ
นโยบายการก�ากับดูกิจการของบริษัท

นอกจากนี้	บริษัทได้ออกระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและ
การให้ความคุ้มครองตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดยได้สื่อสาร
ให้กับพนักงานทุกคนทราบถึงนโยบาย	ระเบียบและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบอันประกอบด้วย
กรรมการอิสระจะเป็นผู้ดูแลพิจารณาและก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	หรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตาม	
ช่องทางที่ก�าหนด	รวมถึงมาตรการให้ความคุ้มครองตามระเบียบ									
ดังกล่าวสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย							
ทุกฝ่ายได้ว่า	การร้องเรียน	หรือให้เบาะแสที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จะ			
ไม่ส่งผลกระทบในทางร้ายหรือการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากบริษัท

  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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บริษัทได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ทีด่แีละมปีระสิทธภิาพ	ทัง้ในระดบับรหิารและระดับปฏบิตังิาน	โดยได้จดัให้
มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน	ทั้งด้านบัญชี	การเงิน	
และการปฏิบัติงาน	รวมถึงบริษัทยังได้มีการก�าหนดนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไว้อย่างชัดเจน	โดยก�าหนดให้บริษัทต้องมี	
การด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ที่เกี่ยวข้อง				
มกีลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุทีมี่ประสทิธภิาพอย่างเพยีงพอในอนัทีจ่ะ
ปกป้อง	รักษา	และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท	

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ	
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน	ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุน	รวมท้ังให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุม
ภายในส�าหรับระบบงานต่างๆ	ของบริษัท	ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพ	
และความเพยีงพอของการควบคมุภายใน	พร้อมทัง้	ตดิตามการปรบัปรงุ
ระบบการควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด	นอกจากนี้	
บริษัทยังมุ่งผลักดันให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานสากล	และใช้กรอบการควบคุมภายในตามแนว	
International	Standards	for	the	Professional	Practice	of	
Internal	Auditing	ของ	The	Institute	of	Internal	Auditors	(IIA)	
ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นอิสระ	สามารถท�าหน้าท่ีตรวจสอบ	
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี	โดยการแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างและประเมิน
ผลงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมถึง	รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ�า	เพื่อท่ีคณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้													
ค�าแนะน�าท่ีจ�าเป็นและเพ่ือมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน															
และการตรวจสอบภายในอันเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ								
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสามารถที่จะบรรลุวิสัยทัศน์	(Vision)	และพันธกิจ	
(Mission)	ของบริษัทได้

ส�าหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท	รวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ยึดถือและ
อ้างองิในการปฏบิตังิาน	คอื	Integrated	Internal	Control	Framework	
ของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	
Tread	Way	Commission	(COSO)	ซึ่งก�าหนดให้ต้องมีการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง	ๆ	อย่างเป็นระบบ	
ทั้ง	5	ส่วน	ได้แก่

1.	 สภาพแวดล้อมการควบคุม	(	Control	Environment	)	
2.	 การค้นหาและประเมินความเสี่ยง	(	Risk	Assessment	)
3.	 กิจกรรมการควบคุม	(	Control	Activities	)
4.	 สารสนเทศและการสื่อสาร	(	Information	&	Communication	)			
5.	 การติดตามและประเมินผล		(	Monitoring	&	Evaluation	)		

เมือ่พจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และข้อมูลที่ได้รับทราบจากการซักถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท	 
รวมทัง้	จากการพจิารณาเอกสารหลกัฐานต่างๆ	ทีฝ่่ายบรหิารเป็นผูจ้ดัท�า	
สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	
อย่างเพียงพอ	รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�าธุรกรรม	
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล	
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย

ส�าหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยของบริษัทนั้น	บริษัทได้
ก�าหนดให้บริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อมทั้งหกบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของ
บริษัท	นอกจากนั้นบริษัทยังได้ด�าเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าไปตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัท
ย่อยอย่างสม�่าเสมอ	ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทั้งหมด
ของบริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

นอกจากนี้	เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
(Good	Corporate	Governance)	คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริม
ให้ผู้บริหารด�าเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน
ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นได้ปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การควบคุม
 ภายใน
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การดูแล
 เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

17.1	 บริษัทได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใน
	 การน�าข้อมูลภายในที่มีสาระส�าคัญของบริษัท	
	 ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหา
	 ผลประโยชน์ส่วนตัว	ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์
	 ของบริษัทโดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน
	 ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในควรหลีกเล่ียง
	 หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
	 ในช่วงระยะเวลา	1	เดือนก่อนการเปิดเผย
	 งบการเงินให้แก่สาธารณชน

17.2	 บริษัทได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึง
	 บทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ใน
	 บริษัทของตนเอง	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
	 นิติภาวะ	ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลง
	 การถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน
	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
	 ตามมาตรา	59	และบทก�าหนดโทษ	ตามมาตรา	275 
	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
	 ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

	 ทั้งนี้	บริษัทยังได้ก�าหนดโทษส�าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนใน
การน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้				
ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา
จนถึงขั้นให้ออกจากงาน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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18.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งภายในปี	2558	ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความ
สัมพันธ์ได้ดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน) ไทย บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	โออิชิ	เทรดดิ้ง	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	โออิชิ	ราเมน	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	โออิชิ	สแน็ค	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน

Oishi	International	Holdings	Limited ฮ่องกง บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน

Oishi	F&B	(Singapore)	Pte.	Ltd. สิงคโปร์ บริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกัน

Oishi	Myanmar	Limited สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

บริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกัน

Oishi	Group	Limited	Liability	Company สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

บริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	แสงโสม	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	สุราบางยี่ขัน	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ยูไนเต็ด	ไวน์เนอรี่	แอนด์	ดิสทิลเลอรี่	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	สุราพิเศษภัทรลานนา	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	เบียร์ไทย	(1991)	จ�ากัด	(มหาชน) ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	เบียร์ทิพย์	บริวเวอร์รี่	(1991)	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	คอสมอส	บริวเวอรี่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	กฤตยบุญ	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	โมเดิร์นเทรด	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ป้อมบูรพา	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ป้อมคลัง	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ป้อมโชค	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ป้อมกิจ	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ป้อมเจริญ	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ป้อมพลัง	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ป้อมนคร	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ป้อมทิพย์	(2012)	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	น�ายุค	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	น�าธุรกิจ	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

รายการ
 ระหว่างกัน
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	น�าเมือง	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	น�านคร	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	น�าพลัง	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	น�ากิจการ	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	น�ารุ่งโรจน์	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	น�าทิพย์	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	แคชแวน	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	โลจิสติก	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	เทรนนิ่ง	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	แพนอินเตอร์เนชั่นแนล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ไทยดริ้งค์	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	โฮเรก้า	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ฟู้ด	ออฟ	เอเชีย	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ทศภาค	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	อาหารเสริม	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

International	Beverage	Holdings	Limited ฮ่องกง บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท	เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน) ไทย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

InterBev	Malaysia	Sdn.	Bhd. มาเลเซีย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

InterBev	Trading	(Hong	Kong)	Limited ฮ่องกง บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

Super	Brands	Company	Pte.	Ltd. สิงคโปร์ บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จ�ากัด ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	ฟู้ดส์	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	โลจิสติกส์	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	อาคเนย์ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	อาคเนย์ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	อาคเนย์แคปปิตอล	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	ทิพย์พัฒน	อาร์เขต	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	ที.ซี.ซี.	เทคโนโลยี	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บรษิทั	เอน็.ซ.ีซ.ี	แมนเนจเม้นท์	แอนด์	ดเิวลลอปเม้นท์	จ�ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	เอฟ	แอนด์	บี	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	นอร์ธปาร์ค	กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	รูเบียอุตสาหกรรม	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	ทีซีซี	โฮเทลคอลเล็คชั่น	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	ริเวอร์ไซด์	มาสเตอร์แพลน	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	อุตสาหกรรมน�้าตาลชลบุรี	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	เลิศรัฐการ	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	บิสซิเนส	โพรเซส	เอาท์ซอร์สซิ่ง	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	ทีซีซี	ลักซ์ชูรีโฮเทลส์	แอนด์	รีสอร์ท	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	พลาซ่าแอทธินี	โฮเต็ล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	ทีซีซี	โฮเทล	แอสเสท	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	เดอะ	สตรีท	รีเทล	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท	เพ็ทฟอร์ม	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน) ไทย ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์

ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม

บริษัท	ทีซีซี	โลจิสติกส์	แอนด์	แวร์เฮ้าส์	จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท	พิเศษกิจ	จ�ากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท	เอฟแอนด์เอ็น	แดรี่ส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท	เอฟแอนด์เอ็น	ยูไนเต็ด	จ�ากัด ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

F&N	Foods	Pte.	Ltd. สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

F&N	Beverages	Marketing	Sdn.	Bhd. มาเลเซีย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

F&N	Beverages	Manufacturing	Sdn.	Bhd. มาเลเซีย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

F&N	Interflavine	Pte.	Ltd. สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

ผู้บริหารส�าคัญ ไทย บุคคลที่มีอ�านาจและความรับผิดชอบการวางแผน	
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ	ของกิจการ										
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของ							
กลุ่มบริษัท	(ไม่ว่าจะท�าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
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18.2 นโยบายการก�าหนดราคา

 นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ นโยบายการก�าหนดราคา

ซื้อขายสินค้า ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม	/	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายได้จากการให้บริการ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อขายสินทรัพย์ถาวร มูลค่าสุทธิทางบัญชี	/	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายได้ค่าบริหารจัดการ ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าบริหารงาน ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ในปี	2558	บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการด�าเนินธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง	สามารถสรุป
มูลค่าและลักษณะของการท�ารายการระหว่างกัน	โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

 รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ล�าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนี้การค้า

1 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน) บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน 2,181,355 1,554,482

 ยอดรวมทั้งสิ้น  2,181,355 1,554,482

 รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ล�าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์  ยอดขาย  ลูกหนี้ 

1 บริษัท	สุราบางยี่ขัน	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 696 -
2 บริษัท	น�ายุค	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ (9,503,722) 2,234

3 บริษัท	น�าธุรกิจ	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ (16,346,249) -
4 บริษัท	น�าเมือง	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ (8,952,307) -
5 บริษัท	น�านคร	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ (12,691,846) -
6 บริษัท	น�าพลัง	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ (8,974,517) -
7 บริษัท	น�ากิจการ	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ (20,478,266) -
8 บริษัท	น�ารุ่งโรจน์	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ (21,301,380) -
9 บริษัท	น�าทิพย์	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ (10,775,563) -

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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ล�าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์  ยอดขาย  ลูกหนี้ 

10 บริษัท	แคชแวน	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ (136,883) -
11 บริษัท	เบียร์ไทย	(1991)	จ�ากัด	(มหาชน) บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 240,2 41 -
12 บริษัท	เบียร์ทิพย์	บริวเวอรี่	(1991)	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 29,154,772 1,567,143

13 บริษัท	แสงโสม	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 1,525 -
14 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 6,859 -
15 บริษัท	กฤตยบุญ		จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 5,228,601,056 155,672,701

16 บริษัท	โมเดิร์นเทรด	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ (334,510,124) -
17 บริษัท	ป้อมเจริญ	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 388 -
18 บริษัท	ป้อมทิพย์	(2012)	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 47,160 -
19 บริษัท	ทศภาค	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 368,988 6,460

20 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	เทรนนิ่ง	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 430,458 63,562

21 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	โลจิสติก	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 495,796 96,043

22 Super	Brands	Company	Pte.	Ltd. บรษิทัย่อยของบรษิทัย่อยทางอ้อมของบรษิทัใหญ่ 605,838 -
23 บริษัท	ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 58,530 -
24 บริษัท	ไทยดริ้งค์	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ (7,895,974) 10,506

25 บริษัท	ฟู้ด	ออฟ	เอเซีย	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 25,303 27,075

26 บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน) บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 921,122,792 108,346,838

27 บรษิทั	นอร์ธปาร์ค	กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลบั	จ�ากดั มีกรรมการร่วมกัน 8,640 -
28 บริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จ�ากัด บรษิทัย่อยของบรษิทัย่อยทางอ้อมของบรษิทัใหญ่ 13,944,375 3,785,794

29 F&N	Beverages	Marketing	Sdn	Bhd บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 6,861,270 -
30 F&N	Beverages	Manufacturing	Sdn	Bhd บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 28,122,168 6,280,027

31 F&N	Foods	Pte	Ltd บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 1,702,438 611,040

32 F&N	Dairies	(Thailand)	Limited บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 27,237,416 5,002,534

33 บริษัท	เอฟ	แอนด์	บี	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด มีกรรมการร่วมกัน (395,333) 67,410

34 บริษัท	ทีซีซี	โลจิสติกส์	แอนด์	แวร์เฮ้าส์	จ�ากัด มีกรรมการร่วมกัน 295,516 117,687

 ยอดรวมทั้งสิ้น  5,807,370,061 281,657,054
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 ค่าบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่

ล�าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ จ�านวน เจ้าหนี้

1 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน) บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน 9,360,000 1,669,200

 ยอดรวมทั้งสิ้น  9,360,000 1,669,200

 รายได้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ล�าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์  จ�านวน  ลูกหนี้ 

1 บริษัท	คอสมอส	บริวเวอรี่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ - 139,688

2 บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน) บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 10,655,950 2,400,275

3 บริษัท	พิเศษกิจ	จ�ากัด มีกรรมการร่วมกัน 29,475 -
4 บริษัท	อาคเนย์ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน - 13,947,124

5 Super	Brands	Company	Pte.	Ltd. บรษิทัย่อยของบรษิทัย่อยทางอ้อมของบรษิทัใหญ่ - 16,815

6 บริษัท	ไทยดริ้งค์	จ�ากัด บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 4,051,450 1,621,451

7 บริษัท	ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี	จ�ากัด มีกรรมการร่วมกัน - 1,515

8 F&N	Beverages	Marketing	Sdn	Bhd บรษิทัร่วมของบรษิทัย่อยทางอ้อมของบรษิทัใหญ่ 6,211,360 -
9 F&N	Dairies	(Thailand)	Limited บรษิทัร่วมของบรษิทัย่อยทางอ้อมของบรษิทัใหญ่ 480,673 386,054

10 บรษิทั	เดอะ	สตรที	รเีทล	ดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั มีกรรมการร่วมกัน 2,000,000 2,000,000

11 บริษัท	เลิศรัฐการ	จ�ากัด มีกรรมการร่วมกัน - 295,000

 ยอดรวมทั้งสิ้น  23,428,908 20,807,922

 ซื้อสินค้าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ล�าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  ยอดซื้อ  เจ้าหนี้การค้า 

1 บริษัท	น�ายุค	จ�ากัด ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป 2,064 -
2 บริษัท	น�าธุรกิจ	จ�ากัด ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป 579,694 148,436

3 บริษัท	น�าเมือง	จ�ากัด ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป 135,511 33,735

4 บริษัท	น�านคร	จ�ากัด ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป 43,507 10,481

5 บริษัท	น�าพลัง	จ�ากัด ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป 217,853 47,323

6 บริษัท	น�ากิจการ	จ�ากัด ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป 159,786 23,834

7 บริษัท	น�ารุ่งโรจน์	จ�ากัด ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป 176,444 23,172

8 บริษัท	น�าทิพย์	จ�ากัด ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป 35,149 5,364

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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ล�าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  ยอดซื้อ  เจ้าหนี้การค้า 

9 บริษัท	เบียร์ทิพย์	บริวเวอรี่	(1991)	จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ 163,441,441 34,183,037

10 บรษิทั	คอสมอส	บรวิเวอรี	่(ประเทศไทย)	จ�ากดั วัสดุสิ้นเปลิอง 50,880 -
11 บริษัท	ป้อมกิจ		จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ 357,156 82,720

12 บริษัท		ป้อมคลัง		จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ 481,463 110,059

13 บริษัท		ป้อมโชค		จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ 222,076 50,565

14 บริษัท	ป้อมเจริญ	จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ 362,783 81,950

15 บริษัท		ป้อมบูรพา	จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ 918,392 229,579

16 บริษัท	ป้อมพลัง		จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ 485,181 110,535

17 บริษัท	ป้อมนคร	จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ 159,087 43,975

18 บริษัท	ป้อมทิพย์	(2012)	จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ 2,556,793 684,315

19 บริษัท	ไทยดริ้งค์	จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ 278,170,726 17,534,990

20 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน) ซื้อวัตถุดิบ 9,122,050 1,148,591

21 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	ฟู้ดส์		จ�ากัด ซื้อสินค้า - 30,501

22 บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน) ซื้อวัตถุดิบ 28,398,418 5,972,616

23 บริษัท	เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม	จ�ากัด ซื้อวัตถุดิบ 8,772,817 939,722

24 บริษัท	เพ็ทฟอร์ม	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด ซื้อพัสดุบรรจุ 379,893,115 69,799,879

25 บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน) ซื้อพัสดุบรรจุ 14,666,100 1,550,430

26 F&N	Interflavine	Pte.	Ltd. ซื้อวัตถุดิบ 67,281 -
27 F&N	Dairies	(Thailand)	Limited ซื้อวัตถุดิบ 5,241,715 1,174,820

28 F&N		United ซื้อวัตถุดิบ 13,906,186 6,783,487

 ยอมรวมทั้งสิ้น  908,623,668 140,804,116

 ซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ล�าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ�านวน เจ้าหนี้

1 บริษัท	ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี	จ�ากัด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 223,890 -
2 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน) รถยกไฟฟ้า,ชั้นวางของ 10,839,330 -
3 บริษัท	ทศภาค	จ�ากัด ศูนย์เรียนรู้ 900,000 -

 ยอมรวมทั้งสิ้น  11,963,220 -
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 ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ล�าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ�านวน เจ้าหนี้

1 บริษัท	สุราพิเศษภัทรลานนา	จ�ากัด ค่าเช่าที่ดินที่วังม่วง 30,000,000 -
2 บริษัท	ทิพย์พัฒน	อาร์เขต		จ�ากัด พันธ์ทิพงามวงศ์วาน,เชียงใหม่,เอกมัย,สยาม 3,848,275 498,151

3 บริษัท	ไทยดริ้งค์	จ�ากัด ค่าเช่าที่ดิน 1,000,000 -
4 บริษัท	เดอะ	สตรีท	รีเทล	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด ค่าเช่า 98,856 101,624

5 บริษัท	เลิศรัฐการ	จ�ากัด Park	Ventures 37,662,969 11,792

ยอดรวมทั้งสิ้น 72,610,100 611,567

 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ล�าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  จ�านวน  เจ้าหนี้ 

1 บริษัท	โมเดิร์นเทรด	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด ส่งเสริมการขาย - 58,062,800

2 บริษัท	ไทยดริ้งค์	จ�ากัด ส่งเสริมการขาย - 112,704

3 บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน) ส่งเสริมการขาย - 11,902,448

4 บริษัท	น�าธุรกิจ	จ�ากัด ส่งเสริมการขาย - 3,320,631

5 บริษัท	น�ากิจการ	จ�ากัด ส่งเสริมการขาย - 7,807,276

6 บริษัท	น�าทิพย์	จ�ากัด ส่งเสริมการขาย - 4,090,731

7 บริษัท	น�านคร	จ�ากัด ส่งเสริมการขาย - 4,178,596

8 บริษัท	น�าพลัง	จ�ากัด ส่งเสริมการขาย - 3,879,744

9 บริษัท	น�าเมือง	จ�ากัด ส่งเสริมการขาย - 3,084,413

10 บริษัท	น�ายุค	จ�ากัด ส่งเสริมการขาย - 3,560,363

11 บริษัท	น�ารุ่งโรจน์	จ�ากัด ส่งเสริมการขาย - 8,432,420

ยอดรวมทั้งสิ้น - 108,432,126

 ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายให้บุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ล�าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  จ�านวน  เจ้าหนี้ 

1 บริษัท	น�ายุค	จ�ากัด ค่าใช้จ่ายอื่น 12,168 -
2 บริษัท	น�าธุรกิจ	จ�ากัด ค่าโฆษณา 14,187 -
3 บริษัท	น�าเมือง	จ�ากัด ค่าโฆษณา 17,521 -
4 บริษัท	น�านคร	จ�ากัด ค่าโฆษณา 474,692 -
5 บริษัท	น�าพลัง	จ�ากัด ค่าโฆษณา 32,243 12,144

6 บริษัท	น�ากิจการ	จ�ากัด ค่าโฆษณา 251,749 -

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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ล�าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  จ�านวน  เจ้าหนี้ 

7 บริษัท	น�ารุ่งโรจน์	จ�ากัด ค่าโฆษณา 249,237 -
8 บริษัท	น�าทิพย์	จ�ากัด ค่าสวัสดิการ 60,459 -
9 บริษัท	แคชแวน	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด ส่งเสริมการขาย - 136,883

10 บริษัท	โมเดิร์นเทรด	แมนเนจเม้นท์	จ�ากัด ค่าโฆษณา - 1,649

11 บริษัท	เบียร์ไทย	(1991)	จ�ากัด	(มหาชน) ค่าขนส่ง 291,600 18,672

12 บริษัท	เบียร์ทิพย์	บริวเวอรี่	(1991)	จ�ากัด ค่าขนส่งท่อ 11,759,285 10,779,989

13 บริษัท	คอสมอส	บริวเวอรี่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ค่าบริการ 88,445 6,374

14 บริษัท		ป้อมบูรพา	จ�ากัด ค่าโฆษณา 154,205 -
15 บริษัท	ป้อมนคร	จ�ากัด สวัสดิการ 217,336 -
16 บริษัท	ป้อมทิพย์	(2012)	จ�ากัด สวัสดิการ 71,589 -
17 บริษัท	ทศภาค	จ�ากัด เงินสนับสนุน 52,650,533 18,372,983

18 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	เทรนนิ่ง	จ�ากัด ค่าอบรม 834,500 32,100

19 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	โลจิสติก	จ�ากัด ค่าขนส่ง 7,634,008 2,340,531

20 บริษัท	ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด ค่าธรรมเนียม 13,822 -
21 บริษัท	ไทยดริ้งค์	จ�ากัด ค่าโฆษณา 1,610,234 726,812

22 บริษัท	โฮเรก้า	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด ค่าบริการ 105,533 -
23 บริษัท	อาคเนย์แคปปิตอล	จ�ากัด ค่าเช่ารถ 3,643,935 118,342

24 บริษัท		ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี	จ�ากัด ค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ 3,179,136 464,671

25 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน) ส่งเสริมการขาย 1,164,615 -
26 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	โลจิสติกส์	จ�ากัด ค่าโฆษณา 134,102 68,034

27 บริษัท	อาคเนย์ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน) ค่าเบี้ยประกันจ่าย 9,410,624 1,418,050

28 บริษัท	อาคเนย์ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) ค่าเบี้ยประกันจ่าย 12,820,449 -
29 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	ฟู้ดส์		จ�ากัด ค่าธรรมเนียม 28,506 -
30 บรษิทั	นอร์ธปาร์ค	กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลบั	จ�ากัด ค่าโฆษณา 40,000 -
31 บริษัท	ทีซีซี	โฮเทลคอลเล็คชั่น	จ�ากัด ค่าที่พัก 1,682 -
32 บริษัท		ทิพย์พัฒน	อาร์เขต		จ�ากัด ค่าสาธารณูปโภค 1,649,573 149,134

33 F&N	Beverages	Marketing	Sdn	Bhd ส่งเสริมการขาย 56,580,124 2,673,727

34 F&N	Dairies	(Thailand)	Limited ค่าใช้จ่ายอื่น 804,186 -
35 F&N	Foods	Pte	Ltd ค่าโฆษณา 18,153,830 1,160,572

36 บริษัท	บิสซิเนส	โพรเซส	เอาท์ซอร์สซิ่ง	จ�ากัด ค่าบริการ 240,600 -
37 บริษัท	เลิศรัฐการ	จ�ากัด ค่าสาธารณูปโภค 3,798,081 221,697

38 บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน) ส่งเสริมการขาย 52,355 289,257

39 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์

ค่าสาธารณูปโภค 1,371,250 120,000
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ล�าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ  จ�านวน  เจ้าหนี้ 

40 บริษัท	แพนอินเตอร์เนชั่นแนล	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด

ค่าสาธารณูปโภค 1,121,161 133,030

41 บริษัท	เดอะ	สตรีท	รีเทล	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด ค่าบริการ 104,049 110,813

 ยอดรวมทั้งสิ้น  190,841,604 39,355,464

 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ล�าดับ ชื่อ จ�านวน

1 บริษัท	สุราพิเศษภัทรลานนา	จ�ากัด 2,500,000

2 บริษัท	อุตสาหกรรมน�้าตาลชลบุรี	จ�ากัด 620,000

3 บริษัท	เดอะ	สตรีท	รีเทล	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด 350,000

4 บริษัท	ทิพย์พัฒน	อาร์เขต	จ�ากัด 653,000

5 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 480,000

6 บริษัท	เลิศรัฐการ	จ�ากัด 9,842,236

 ยอมรวมทั้งสิ้น 14,445,236

18.3 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

 รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที่ด�าเนินการระหว่างปีและรายการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีความจ�าเป็นและเหมาะสมดังนี้

 18.3.1 ค่าเช่า

	 	 บริษัทและบริษัทย่อยเช่าพื้นที่ส�าหรับเป็นส�านักงาน	เปิดร้านอาหาร	โรงงาน	หรือโกดังสินค้า	โดยค�านึงถึงท�าเลที่ตั้งที่สามารถท�า
ก�าไรให้กับบริษัท	รวมถึงสะดวกต่อการขนส่ง	หรือกระจายสินค้า	ซึ่งบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวโยงกันอาจเป็นเจ้าของที่ดิน	พื้นที่เช่า	
อาคาร	และหรือสิ่งปลูกสร้างบนท�าเลที่ตั้งดังกล่าว	ซึ่งการคิดค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคาที่เป็นธรรม	กล่าวคือเป็นไปตามราคา
ตลาดหรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแต่กรณี

 18.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน

	 	 บรษิทัและบรษิทัย่อยขายสนิค้าให้กบักลุม่บรษิทัทีม่คีวามเกีย่วข้องกัน	อาท	ิเป็นบรษิทัร่วมและ/หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัใหญ่	และ/หรอื						
มีกรรมการร่วมกัน	ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

 18.3.3 รายการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน

	 	 บรษิทัและบรษิทัย่อยซือ้สนิค้าและค่าใช้จ่ายกบักลุม่บรษิทัทีม่คีวามเกีย่วข้องกัน	อาท	ิเป็นบรษิทัร่วมและ/หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัใหญ่	
และ/หรอืมกีรรมการร่วมกัน	ในเง่ือนไขทีเ่ป็นปกตธิรุกจิเช่นเดยีวกบัท่ีขายให้กบักจิการอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกนัและเป็นไปตามราคาตลาด

ดังนั้น	รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น	พิจารณาจากความเหมาะสมและจ�าเป็น	จึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ	และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท	ทั้งนี้	หากจ�าเป็นต้องมีรายการประเภทนี้อีก	บริษัทและบริษัทย่อยจะขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ	และ
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
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 18.3.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการท�า
รายการระหว่างกัน

	 	 กรณทีีร่ายการระหว่างกันของบรษัิทเกดิขึน้กบับคุคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์		มส่ีวนได้ส่วนเสยี	
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	
บรษิทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็
เกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
นั้น	ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	
คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญ
อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	เพื่อน�าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือ
ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

	 	 นอกจากน้ี	คณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์
ให้ฝ่ายจัดการมีอ�านาจอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรม	
การซื้อขายสินค้าหรือบริการ	หรือการเช่าต่างๆ						
ในนามบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ	ผู้บริหาร	
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันได้	ภายในวงเงิน					
ไม่เกิน	60	ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม	หากธุรกรรม
เหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกัน
กับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไป												
ในสถานการณ์เดียวกัน	ด้วยอ�านาจต่อรองทาง						
การค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ						
เป็นกรรมการ	ผู้บรหิารหรือบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้อง
และธุรกรรมดังกล่าวมีผลผูกพันต่อบริษัทหรือ
บรษิทัย่อยคราวละไม่เกิน	5	ปี	ท้ังนี	้ธรุกรรมดงักล่าว
ต้องไม่มีกฎหมาย	หรือระเบียบ	หรือข้อบังคับใดๆ						
ที่ก�าหนดให้บริษัทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ
หรอืจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นก่อนเข้าท�าธรุกรรมดงักล่าว

 18.3.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน
ในอนาคต

	 	 บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกัน	
เกิดขึ้นอีก	เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัท
เป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจการค้าปกติและหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติ	ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือนโยบาย
ที่จะด�าเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไป
ตามราคาตลาดและธุรกิจการค้าปกติทั่วไป														

(Fair	and	at	arms’	length)	รวมถึงเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท	ทั้งนี้	บริษัทจะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้
เชี่ยวชาญอิสระพจิารณาตรวจสอบและให้ความเห็น
ถงึความเหมาะสมของราคา	และความสมเหตุสมผล
ของการท�ารายการด้วย	โดยรายการระหว่างกนัทีอ่าจ
เกดิขึน้ในอนาคตนัน้	คณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
รวมตลอดถึง		การปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงกันและ
การได้มา	หรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบรษิทั
ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพ

	 	 บัญชีฯ

	 	 ส�าหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์													
มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทาง										
ผลประโยชน์ในอนาคตนั้น	บริษัทจะจัดให้มีการท�า
สัญญาให้ถูกต้อง	และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและ										

	 	 ความเหมาะสมของรายการนัน้	ในกรณทีีค่ณะกรรมการ
	 	 ตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการ

ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจสอบ					
จะว่าจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว	เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ						
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี	ทั้งนี้	
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัท

	 	 ทั้งนี้	การก�าหนดนโยบายท�าให้มั่นใจได้ว่าการเข้าท�า
รายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยักย้ายหรือถ่ายเท

	 	 ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั	บุคคลท่ีเก่ียวข้อง	หรอืผูถ้อืหุน้
	 	 ของบริษัท	กระท�าโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ		

ผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะรายย่อยเป็นส�าคัญ	ทั้งนี้	
กรรมการ	หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกัน	หรือการได้มาหรือจ�าหน่ายไป						
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท	จะไม่มีสิทธิออกเสียงใน				
เรื่องดังกล่าวอีกด้วย
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ฐานะการเงิน
 และผลการด�าเนินงาน

19.1 งบการเงิน

  สรุปรายงานสอบบัญชี

  รายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินของบริษัทในปี	2558	ตรวจสอบโดยนายนิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์	จากบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย						
สอบบัญชี	จ�ากัด	ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

19.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

  19.2.1	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)
ในปี	2558	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
·	 บรษิทั	เคพเีอม็จ	ีภมูไิชย	สอบบญัชี	จ�ากัด	ผูส้อบบญัชีของบรษิทั	เป็นจ�านวนเงนิรวม	4,560,000	บาท	โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทน

การสอบบญัชขีองบรษิทั	จ�านวน	2,434,000	บาทและส่วนของบรษิทัย่อย	3	บรษิทั	ได้แก่	บรษิทั	โออชิ	ิเทรดดิง้	จ�ากัด	บริษัท	โออิชิ			
ราเมน	จ�ากัด	และบริษัท	โออิชิ	สแน็ค	จ�ากัด	จ�านวน	2,126,000	บาท	

·	 กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	ได้แก่	

(1)	 KPMG	China	ผู้สอบบัญชีของ	Oishi	International	Holdings	Limited	จ�านวน	31,500	เหรียญฮ่องกง
(2)	 KPMG	LLP	ผู้สอบบัญชีของ	Oishi	F&B	(Singapore)	Pte.	Ltd.	
	 จ�านวน	3,500	เหรียญสิงคโปร์

·	 บุคคลหรือกิจการอื่น	ได้แก่

(1)	 YES	Financial	Consultant	Group	ผู้สอบบัญชีของ	Oishi	Myanmar	Limited	จ�านวน	2,000,000	จ๊าด
(2)	 Polaris	Auditing	Company	Ltd.	ผูส้อบบญัชขีอง	Oishi	Group	Limited	Liability	Company	จ�านวน	500	เหรยีญสหรฐัฯ

  19.2.2	 ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)
ในปี	2558	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	ซึ่งได้แก่การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน	ให้แก่
·	 บรษัิท	เคพเีอม็จ	ีภมิูไชย	สอบบญัช	ีจ�ากดั	ผู้สอบบญัชขีองบรษิทั	เป็นจ�านวนเงนิรวม	300,000	บาท	
·	 บคุคลหรอืกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกับบรษิทั	เคพเีอม็จ	ีภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	
	 -ไม่มี-
·	 บุคคลหรือกิจการอื่น
	 -ไม่มี-

ทั้งนี้	แม้บางบริษัทย่อยในต่างประเทศจะใช้ผู้สอบอื่นที่ไม่ใช่บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	เนื่องจากข้อจ�ากัดทางกฎหมาย	ระเบียบ	หรือข้อจ�ากัดบางประการของบริษัทย่อยนั้นๆ	
แต่บริษัทสามารถดูแลให้การจัดท�างบการเงินรวมสามารถด�าเนินการได้อย่างครบถ้วนและน�าส่งได้ทันภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
ทุกประการ

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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หน่วย	:	พันบาท

รายการ งบการเงินรวม
2558 2557 2556

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  595,204  141,996  122,251 
เงินลงทุนชั่วคราว  3,660  -  6,500 

ลูกหนี้การค้า  534,440  511,363  542,824 
สินค้าคงเหลือ  392,815  441,920  370,922 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  112,070  212,727  171,369 
สินทรัพย์หมุนเวียน  1,638,189 1,308,006 1,213,866

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  -  3,660  3,660 

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์  7,003,043  7,376,017  6,144,822 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  27,981  26,691  33,795 
สิทธิการเช่า  51,335  57,682  64,954 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  368,326  359,493  446,674 
รวมสินทรัพย์  9,088,874 9,131,549 7,907,771

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  -  873,000  63,000 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  1,600,000  400,000  - 
เจ้าหนี้การค้า  1,003,950  1,179,113  1,321,593 
เจ้าหนี้อื่น  561,003  909,784  692,812 
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์  179,631  313,783  283,332 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  71,525  70,637  42,628 
หนี้สินหมุนเวียน  3,416,109 3,746,317 2,403,365

รายได้รอตัดบัญชี  -  -  20 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  53,311 72,051  51,141 
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้  1,500,000 1,600,000  2,000,000 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	36,225	 78,981 	44,817	

รวมหนี้สิน  5,005,645 5,497,349 4,499,343

ทุนจดทะเบียน  375,000 375,000  375,000 
ทุนช�าระแล้ว  375,000 375,000  375,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  609,402 609,402  609,402 
ส�ารองตามกฎหมาย  37,500 37,500  37,500 
ก�าไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร  3,007,913 2,570,341  2,349,668 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  35,128 34,686  36,858 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  18,286 7,271  - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  4,083,229 3,634,200 3,408,428

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  9,088,874 9,131,549 7,907,771

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท
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รายการ งบการเงินรวม
2558 2557 2556

รายได้จากการขาย  12,793,312  12,404,500  12,208,112 
รายได้จากการให้บริการ  85,502 
รายได้อื่น  84,347  111,846  61,126 
รายได้รวม 	12,963,161	 12,516,346 12,269,238

ต้นทุนขาย  8,370,058  8,198,527  8,209,097 
ต้นทุนการให้บริการ  76,757 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  3,704,295  3,721,955  3,547,723 
ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 	812,051	 595,864 512,418

ต้นทุนทางการเงิน  105,535  97,100  87,085 
ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้  2,781 	(21,996) 	(30,239)
ก�าไรสุทธิรวม 	703,735	 520,760 455,572

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 712,191	 524,935 455,572

จ�านวนหุ้น	(พันหุ้น) 	187,500	 	187,500	 	187,500	

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	  3.80 2.80 2.43

(มูลค่าตราไว้หุ้นละ	2	บาท)

รายการ
งบการเงินรวม

2558 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,394,175 1,374,598 2,177,323

กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน 	(747,756) 	(1,841,640) 	(2,132,995)
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 	(193,611)  489,155 	(15,730)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 452,808 22,113 28,598

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

รายการ
งบการเงินรวม

2558 2557 2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง    
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 0.5 0.3 0.5
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า) 0.3 0.2 0.3
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า) 0.4 0.4 0.7
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า) 24.6 23.5 19.5
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) 14.6 15.3 18.5
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า) 20.2 20.2 24.1
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน) 17.8 17.8 14.9
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า) 7.7 6.6 7.3
ระยะเวลาช�าระหนี้	(วัน) 46.5 54.9 49.4

วงจรเงินสด	(วัน) -14.1 -21.8 -16.1
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร    

อัตราก�าไรขั้นต้น 34.4% 33.9% 32.8%
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 5.7% 3.9% 3.7%
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร 191.6% 284.0% 482.5%
อัตราก�าไรสุทธิ 5.5% 4.2% 3.7%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 18.5% 14.9% 14.0%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 7.8% 6.2% 6.0%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 23.6% 20.0% 21.3%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า) 1.4 1.5 1.6

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 1.2 1.5 1.3
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 0.8 0.8 0.6
อัตราการจ่ายเงินปันผล 52.7% 57.1% 53.5%

19.3 ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ
 ผลการด�าเนินงาน 

 ในปี	2558	ถงึแม้ว่าภาวะเศรษฐกจิในประเทศและความเชือ่มัน่
ของผูบ้รโิภคจะยังไม่ดีนัก	อีกทั้งยังมีผลกระทบเชิงลบจาก

	 เหตุการณ์ระเบดิทีส่ีแ่ยกราชประสงค์ในช่วงกลางปี	ซึง่ส่งผลกระทบ
	 โดยตรงต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม	แต่จากการที่

บริษัทได้ด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์	2020       
ที่วางไว้	ท�าให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างประสบ

	 ผลส�าเร็จมีผลประกอบการที่ดี	ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้

ภาพรวม

ในปี	2558	บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น	12,879	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้น	3.8%	หรือ	475	ล้านบาทจากปีก่อนซึ่งมีรายได้จากการขายรวม	
12,404	ล้านบาท	โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจ
เครื่องดื่ม	8.7%	สุทธิด้วยการลดลงของรายได้จากธุรกิจอาหาร	0.5% 
สัดส่วนรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มต่อรายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็น
ประมาณ	49:51

ธุรกิจเครื่องดื่ม

รายได้จากธรุกจิเครือ่งดืม่ในปี	2558	เท่ากบั	6,307	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	8.7% 
หรอื	505	ล้านบาทจากปีก่อนทีม่รีายได้จากธรุกจิเครือ่งดืม่	5,802	ล้านบาท	
แม้ว่าในปีนี้มูลค่าตลาดชาพร้อมดื่ม	(RTD	tea	market)	และชาเขียว
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พร้อมดื่ม	(Pure	RTD	green	tea	market)	จะมีมูลค่าลดลงประมาณ	
2.5%	และ	3.8%	ตามล�าดับก็ตาม		แต่ด้วยความส�าเร็จของกลยุทธ	์
การสร้างแบรนด์และการท�ากิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญ					
การตลาดที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า	รวมถึงการเติบโตของรายได้
จากการขายสนิค้าและการรบัจ้างผลติผลติภณัฑ์ต่างๆ	ทีไ่ม่ใช่ตราสนิค้า
ของบริษัท	ท�าให้บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็น
อันดับหนึ่งไว้ได้	ทั้งในตลาดชาพร้อมดื่ม	(RTD	tea	market)	ที่	44.7% 
และตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม	(Pure	RTD	green	tea	market)	ที่	48%

ธุรกิจอาหาร

รายได้จากธุรกิจอาหารในปี	2558	เท่ากับ	6,572	ล้านบาท	ลดลง	0.5% 
หรือ	30	ล้านบาทจากปีก่อนที่มีรายได้จากธุรกิจอาหาร	6,602	ล้านบาท	
สาเหตุหลักเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจยังคงไม่ดีนัก	ส่งผลให้ผู้บริโภค
ชะลอการจบัจ่ายใช้สอย	อีกทัง้ยังมผีลกระทบเชงิลบจากเหตกุารณ์ระเบดิ
ที่สี่แยกราชประสงค์ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา

ต้นทุนขาย

ภาพรวม

ต้นทุนขายรวมของบริษัทส�าหรับปี	2558	เท่ากับ	8,447	ล้านบาท						
หรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายรวมที่	65.6% 
ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนที่ต�่ากว่าปีก่อนที่	66.1%	ซึ่งเป็นผลมาจากการ
บริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่ม					
และธุรกิจอาหาร

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ต้นทุนขายของธุรกิจเครื่องดื่มในปี	2558	เท่ากับ	4,506	ล้านบาท	หรือ
คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มที่	71.4% 
ซึง่คิดเป็นอตัราส่วนทีต่�า่กว่าปีก่อนเลก็น้อยที	่71.9%	สาเหตหุลกัมาจาก
การบริหารจัดการก�าลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ส่วน
หนึ่งมาจากการเติบโตของธุรกิจรับจ้างผลิต

ธุรกิจอาหาร

ต้นทุนขายของธุรกิจอาหารในปี	2558	เท่ากับ	3,941	ล้านบาท	หรือ						
คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายอาหารที่	60.0%	ซึ่ง					
คิดเป็นอัตราส่วนที่ต�่ากว่าปีก่อนที่	61.0%	สาเหตุหลักมาจากการ
บริหารต้นทุน	ทั้งในแง่ของส่วนลดและต้นทุนการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ภาพรวม

บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายในการขายรวมในปี	2558	เท่ากบั	1,546	ล้านบาท	ลดลง
8.8%	หรือ	149	ล้านบาท	จากปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายรวมเท่ากับ
1,695	ล้านบาท	โดยอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายรวม
ในปี	2558	เท่ากับ	12.0%	ซึ่งลดลงจากอัตราส่วนของปีก่อนที่	13.7% 

เนือ่งจากความสามารถในการบรหิารค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสรมิ
การขายที่ดีขึ้นของธุรกิจเครื่องดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายในการขายของธรุกจิเคร่ืองดืม่ในปี	2558	เท่ากบั	786	ล้านบาท	
ลดลง	16.7%	หรือ	158	ล้านบาท	จากปีก่อน	ที่มีค่าใช้จ่ายในการขาย
เท่ากับ	944	ล้านบาท	โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จาก
การขายเครื่องดื่มในปี	2558	เท่ากับ	12.5%	ลดลงจากอัตราส่วนของ	
ปีก่อนท่ี	16.3%	เน่ืองจากการเน้นใช้มาตรการส่งเสริมการขายที่มี
ประสิทธิภาพ	เหมาะสม	และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทมากขึ้น

ธุรกิจอาหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจอาหารในปี	2558	เท่ากับ	760	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้น	1.3%	หรือ	9	ล้านบาท	จากปีก่อน	ที่มีค่าใช้จ่ายในการขาย
เท่ากับ	751	ล้านบาท	โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จาก
การขายอาหารในปี	2558	เท่ากับ	11.6%	ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราส่วน	
ของปีก่อนที่	11.4% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ภาพรวม

ในปี	2558	บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมเท่ากับ	2,158	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้น	6.5%	หรือ131	ล้านบาท	จากค่าใช้จ่ายในการบริหารปีก่อนที่	
2,027	ล้านบาท	สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
พนักงานทั้งในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจอาหาร	รวมถึงค่าเช่า
พื้นที่ในส่วนของธุรกิจอาหาร

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของธรุกิจเครือ่งดืม่ในปี	2558	เท่ากบั	322	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้น	25.9%	หรือ	67	ล้านบาท	จากค่าใช้จ่ายในการบริหารปีก่อนที่
255	ล้านบาท	สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วกับพนกังาน

ธุรกิจอาหาร

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารของธรุกิจอาหารในปี	2558	เท่ากบั	1,836	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้น	3.6%	หรือ	64	ล้านบาท	จากค่าใช้จ่ายในการบริหารปีก่อนที่	
1,772	ล้านบาท	สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าพื้นที่และ	
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน	เพื่อรองรับขยายสาขาร้านอาหาร

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ

ภาพรวม

ก�าไรสทุธขิองบรษิทัส�าหรบัปี	2558	เท่ากบั	712	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	35.7% 
หรอื	187	ล้านบาท	จากก�าไรสทุธปีิก่อนที	่525	ล้านบาท	โดยอตัราก�าไรสทุธิ
ต่อรายได้จากการขายรวมในปี	2558	เท่ากบั	5.5%	เพ่ิมขึน้จากอตัราส่วน
ก�าไรสุทธิต่อรายได้จากการขายรวมปีก่อนที่	4.2%	ทั้งนี้	ความสามารถ
ในการท�าก�าไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้นนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการบริหาร

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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ต้นทุนที่ดีขึ้น	ทั้งในแง่ของต้นทุนขายของทั้งธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจ
อาหาร	และค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื่องดื่ม

ธุรกิจเครื่องดื่ม

ก�าไรสุทธิของธุรกิจเครื่องดื่มในปี	2558	เท่ากับ	641	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	
43.3%	หรอื	194	ล้านบาท	จากก�าไรสทุธิปีก่อนที	่447	ล้านบาท	โดยอตัรา
ก�าไรสุทธิต่อรายได้จากการขายเครื่องดื่มในปี	2558	เท่ากับ	10.2% 
เพิม่ข้ึนจากอตัราก�าไรสุทธต่ิอรายได้จากการขายเคร่ืองดืม่ปีก่อนที	่7.7% 

สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและการจัดสรร		
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

ธุรกิจอาหาร

ก�าไรสุทธิของธุรกิจอาหารในปี	2558	เท่ากับ	71	ล้านบาท	ลดลง	8.3% 
หรือ	7	ล้านบาท	จากก�าไรสุทธิของธุรกิจอาหารปีก่อนที่	78	ล้านบาท	
โดยอตัราก�าไรสุทธต่ิอรายได้จากการขายอาหารในปี	2558	เท่ากับ	1.1% 
ใกล้เคียงกับอัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้จากการขายอาหารปีก่อนที่	1.2%

หน่วย	:	ล้านบาท 2558 2557 2556 2558	vs	
2557

2557	vs	
2556

รายได้จากการขายและให้บริการ-เครื่องดื่ม 	6,307	 	5,802	 	6,232	 8.7% -6.9%

รายได้จากการขายและให้บริการ-อาหาร 	6,572	 	6,602	 	5,976	 -0.5% 10.5%

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ  12,879  12,404  12,208 3.8% 1.6%

ต้นทุนขาย-เครื่องดื่ม 	4,506	 	4,174	 	4,631	 8.0% -9.9%

ต้นทุนขาย-อาหาร 	3,941	 	4,025 	3,578	 -2.1% 12.5%

รวมต้นทุนขาย  8,447  8,199  8,209 3.0% -0.1%

ค่าใช้จ่ายในการขาย-เครื่องดื่ม  786  944 	1,027	 -16.7% -8.0%

ค่าใช้จ่ายในการขาย-อาหาร  760  751  653 1.3% 15.1%

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย  1,546  1,695  1,679 -8.8% 0.9%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-เครื่องดื่ม  322  255  306 25.9% -16.5%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร-อาหาร 	1,836	 	1,772	 	1,563	 3.6% 13.4%

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร  2,158  2,027  1,869 6.5% 8.5%

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่-เครื่องดื่ม  641  447  283 43.3% 58.2%

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่-อาหาร  71  78  173 -8.3% -55.0%

รวมก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  712  525  456 35.7% 15.2%

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2558	บรษัิทมสีนิทรัพย์รวมทัง้สิน้	9,089	ล้านบาท	
ลดลงจากสิ้นปี	2557	จ�านวน	43	ล้านบาท	หรือเท่ากับ	0.5%	สินทรัพย์
หมนุเวยีนเพิม่ขึน้	330	ล้านบาท	สาเหตหุลกัเนือ่งมาจากการเพิม่ขึน้ของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ส�าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง	
373	ล้านบาท	สาเหตุหลักเนื่องมาจากการลดลงของที่ดิน	อาคาร	และ
อุปกรณ์

หนี้สิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น	5,006	ล้านบาท	
แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ�านวน	3,100	ล้านบาท	ประกอบด้วย
หุ้นกู้จ�านวน	2,000	ล้านบาท	และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

จ�านวน	1,100	ล้านบาท	และหนีส้นิทีไ่ม่มภีาระดอกเบีย้จ�านวน	1,906	ล้านบาท	
ทั้งนี้หนี้สินรวมของบริษัทลดลงจากสิ้นปี	2557	จ�านวน	492	ล้านบาท	
หรือเท่ากับ	8.9%	ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้อื่น	

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น									
4,083	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2557	จ�านวน	449	ล้านบาท	หรือ
เท่ากับ	12.4%	สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของก�าไรสุทธิในระหว่างปีสุทธิ
ด้วยเงินปันผล

กระแสเงินสด

ในปี	2558	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	453 
ล้านบาท	จากปี	2557	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ในปี	2558	บรษิทัมีกระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานรวมทัง้สิน้	1,394	ล้านบาท
เพิม่ขึน้จากปี	2557	จ�านวน	19	ล้านบาท	หรอืเท่ากบั	1.4%	โดยมสีาเหตหุลกั
มาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้อื่น

กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน

ในปี	2558	บริษัทใช้เงินในกิจกรรมการลงทุนรวมทั้งสิ้น	748	ล้านบาท	
ลดลงจากปี	2557	จ�านวน	1,094	ล้านบาท	หรือเท่ากับ	59.4% 
เนือ่งจากในปี	2557	บรษัิทมกีารลงทนุในโครงการเคร่ืองบรรจขุวด	PET	
แบบ	Cold	Aseptic	Filling	Line	3	ที่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
นวนคร	จังหวัดปทุมธานี	

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี	2558	บริษัทใช้เงินไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวมทั้งสิ้น	194	ล้านบาท	
โดยมสีาเหตหุลักมาจากการช�าระคืนเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
ทั้งหมด	การช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่
ครบก�าหนดช�าระ	และการจ่ายเงินปันผล	สทุธกิบัการเพิม่ขึน้ของเงนิกู้ยมื
ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
สภาพคล่อง

ในปี	2558	อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ	0.5	เท่า	ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี	2557	เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน	โดยส่วนใหญ่
มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	รวมถึงการ
ลดลงของหนีสิ้นหมนุเวยีน	อนัเป็นผลมาจากการการลดลงของเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	เจ้าหนี้การค้า	และหนี้สินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
กับการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหน่ึงปี	ซึง่มาจากการจดัประเภททางบญัช	ี(reclassification)	
ของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้	บริษัทมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งจากวงจร
เงินสดที่ติดลบประมาณ	14	วัน	ซึ่งสามารถสะท้อนถึงการบริหารจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

ความสามารถในการท�าก�าไร

อตัราส่วนความสามารถในการท�าก�าไรในปี	2558	ล้วนเพิม่ขึน้จากปีก่อน	
ตั้งแต่อัตราส่วนก�าไรขั้นต้นไปจนถึงอัตราก�าไรสุทธิ	ตลอดจนอัตรา			
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ซึ่งเท่ากับ	18.5%	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่	14.9% 
ทัง้น้ีเป็นผลมาจากการการบรหิารต้นทนุทีด่ข้ึีนทัง้ในส่วนของต้นทนุขาย	
และค่าใช้จ่ายในการขาย	ตามรายละเอียดดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

ในปี	2558	อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวรอยู่ที่	7.8%	และ	23.6%	ตามล�าดับ	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
เนือ่งมาจากก�าไรสทุธท่ีิเพิม่ข้ึน		ประกอบกบัไม่มกีารลงทนุในสายการผลติใหม่
ส�าหรับอัตราการหมุนของสินทรัพย์เท่ากับ	1.4	เท่า	ซึ่งใกล้เคียงกัน				
กับปีก่อน		

โครงสร้างทางการเงิน

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี	2558	เท่ากับ	0.8	เท่า						
ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกันกับปีก่อน	และแม้ว่าบริษัทจะมีการออกหุ้นกู้
ในระหว่างปีแต่ส่วนหนึ่งได้น�าไปช�าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน					
ส่งผลให้ปริมาณเงินกู้ยืมทั้งหมดไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก	แม้ว่าบริษัทยังคง
อยู่ในช่วงการขยายตัวทางธุรกิจ	แต่บริษัทก็สามารถรักษาอัตราส่วนเงิน
กู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ในระดับที่น้อยกว่า	1	เท่า	แสดงให้เห็นถึง
โครงสร้างทางการเงนิของบรษิทัทีแ่ขง็แกร่งและความสามารถในการจดัหา
แหล่งเงินทุนเพิ่มเติมส�าหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได้	

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญในปี 2558 
บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานหรือ
ฐานะการเงินในอนาคต

•	 บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนขยายการผลิตโดยจะเปิดโครงการ
เครื่องบรรจุขวด	PET	แบบ	Cold	Aseptic	Filling	Line	4	ที่
โรงงานในเขตอ�าเภอวังม่วง	จังหวัดสระบุรี	ภายใต้งบประมาณ
ด�าเนินโครงการประมาณ	1,050	ล้านบาท	โดยคาดว่าจะเริ่ม							
การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ประมาณปลายปี	2559	ทั้งนี้	การลงทุน
ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มก�าลังการผลิตประเภทขวดพลาสติก	17% 
และลดต้นทุนการผลิต	

•	 การด�าเนินการบริหารครัวกลางแห่งใหม่อย่างเต็มรูปแบบและ										
มีประสิทธิภาพ	ที่อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี	ซึ่งจะช่วยรองรับ		
การขยายสาขาให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	คือประมาณ	270	สาขา
ในปี	2559 

•	 ความส�าเร็จและการขยายสาขาของร้านชาบูชิในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์	ซึ่งด�าเนินการโดย	Oishi	Myanmar	Limited	
ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศของธุรกิจอาหาร	อันถือ
เป็นก้าวที่ส�าคัญในการเติบโตในตลาดต่างประเทศ	โดยปัจจุบันมี
จ�านวนสาขาทั้งหมด	3	สาขา	(2	สาขาที่เมืองย่างกุ้ง	และ	1	สาขา
ที่เมืองมัณฑะเลย์)	และในปี	2559	บริษัทมีแผนขยายอีก	2	สาขา								
ที่เมืองย่างกุ้ง	

•	 ความส�าเร็จในการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์	“วิสัยทัศน์	2020”		
เพื่อเติบโตและก้าวเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นน�าในภูมิภาค
อาเซียน	ซึ่งหากบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และ
การพัฒนาการตามที่ได้วางแผนไว้	บริษัทจะเป็นผู้น�าในตลาด
อาหารและเครื่องดื่มที่มีผลการด�าเนินงานและสถานะทางตลาดที่
แข็งแกร่ง
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คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบใน
ฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน
ของบริษทั	โออิช	ิกรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	(“บรษิทั”)	และบรษิทัย่อย													
รวมถงึข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี												
โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง	
โดยทัว่ไป	รวมถงึใช้นโยบายบญัชท่ีีเหมาะสมและถอืปฏิบตัอิย่างสม�า่เสมอ	
ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด											
ในการจัดท�า	รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ									
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ						
นักลงทุนทั่วไป	

คณะกรรมการบริษัท	ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและด�ารงรักษาไว้
ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม	เพียงพอและมีประสิทธิผล	เพื่อให้
มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และ
เพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท	ตลอดจนเพื่อไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่านเพื่อท�าหน้าที่สอบทานนโยบาย						

การบญัชแีละคณุภาพของรายงานทางการเงนิ		สอบทานระบบการควบคมุ
ภายในและการตรวจสอบภายใน	ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยง	
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้	ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี	
ฉบับนี้แล้ว	

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบรษิทั	คอื	บรษิทั	เคพเีอม็จ	ีภมูไิชย	สอบบญัช	ีจ�ากดั	ซึง่ในการตรวจสอบนัน้	
ทางคณะกรรมการบริษัท	ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ	เพื่อให้					
ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐาน						
การสอบบัญชี	โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี	ได้ปรากฏในรายงานของ
ผูส้อบบญัช	ีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีฉบบันีแ้ล้ว	คณะกรรมการบรษิทั	
มีความเห็นว่าการก�ากับดูแลกิจการ	ระบบการบริหารความเสี่ยง	
และระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความเพียงพอและ
เหมาะสม	รวมถึงสามารถสร้างความเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลได้ว่างบการเงนิ
ของบริษัท	โออิชิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่	31	ธันวาคม	2558	มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กฎหมาย	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานความรับผิดชอบของ
 คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

(นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล)
ประธานกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	โออิชิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(	มหาชน	)		
(“บริษัท”)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	ที่มีความรู้ 
ความสามารถ	ความเชีย่วชาญ	และประสบการณ์	และมคุีณสมบติัครบถ้วน										
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมี	นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์		
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช		และ
นายชัย	จรงุธนาภบิาล	เป็นกรรมการตรวจสอบ	โดยกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัททั้ง	3	ท่าน	ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	รวมทั้งไม่ได้					
เป็นผู้บริหาร	พนักงาน	หรือลูกจ้างของบริษัท	บริษัทย่อย	และบริษัท						
ในเครืออื่นๆ

ตลอดปี	2558	ที่ผ่านมา	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
กรอบหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ	ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตาม
กรอบข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนดไว้		รวมถึงการสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	สอบทาน
งบการเงิน	สอบทานความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลของรายการ
ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	และรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	สอบทานความเหมาะสมของระบบการ
ควบคมุภายใน	และพฒันาระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึ
ก�ากับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด	
คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้พจิารณาคดัเลอืก	และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	รวมทั้งพิจารณาเรื่อง
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของวิชาชีพ	ผลการปฏิบัติงาน	คุณภาพของ
บริการ	และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ	ในการ
ดูแลให้บริษัทมีการด�าเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส		สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	
เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ในปี	2558	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม	8	ครั้ง	โดย
นายวิกรม	คุม้ไพโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นางพจนย์ี	ธนวรานชิ
และนายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการตรวจสอบ	ได้เข้าร่วมประชุม	8	ครั้ง	
และการประชุมบางครั้งได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
หารอื	และชีใ้ห้เหน็ถงึปัญหาทีต่รวจพบจากการปฏบิตังิานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน	เพื่อขอให้น�ากลับไปด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง
ให้ดีขึ้น	รวมทั้งหาทางป้องกันข้อบกพร่องมิให้เกิดขึ้นอีก

รายงาน
 คณะกรรมการตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับปี 2558 มีดังนี้

1.) สอบทานความถกูต้องของรายงานทางการเงิน  และความเพยีงพอ
 ของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

1.1)	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	
และงบการเงินประจ�าปี	2558	ของบริษัท	ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ	เพื่อให้สามารถ
มั่นใจได้ว่า	รายการทางการเงิน	รายการที่เกี่ยวโยงระหว่าง
บริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญ	ได้ท�าขึ้นอย่างถูกต้องและ

	 มีความน่าเชื่อถือ		

1.2)	 ในการนีไ้ด้เชญิผูส้อบบญัชเีข้าร่วมประชมุในวาระการประชมุ
ทีเ่ก่ียวข้อง	เพือ่ซกัถามประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญั	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินโดยฝ่ายจัดการ
ของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน	รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ	เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่า	งบการเงินของบริษัทมี
การเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญรวมถึงรายการที่เกิดขึ้นระหว่าง
บริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	จัดท�าขึ้นอย่าง
ถกูต้องและเพียงพอตามมาตรฐาน	การตคีวาม	แนวปฏิบัติ	
และหลักการที่กล่าวข้างต้น	

1.3)	 นอกจากนีย้งัได้จดัให้มวีาระการประชมุร่วมกนัเป็นการเฉพาะ
ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัช	ีตามแนวทาง
ที่ก�าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อ
เปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ	โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

2.) การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระและ										

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของวิชาชีพอื่นๆ	ผลการปฏิบัติงานและ
คุณภาพของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	
สอบบัญชี	จ�ากัด	ได้ให้แก่บริษัท	รวมถึงความเหมาะสมของ											
ค่าตอบแทนแล้ว	เห็นว่าผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น	และให้					
ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ในด้านการจดัท�ารายงานทางการเงนิ	
และการปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท	

3.) การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน						

ของบริษัทตามหลักการของกฎหมาย	ข้อก�าหนด	และแนวทาง
ปฏิบัต	ิทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีทีค่ณะกรรมการ
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ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ก�าหนดไว้	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนนิการ
ตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง	และได้ให้ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในด�าเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าบริษัทได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ	เพื่อเสริมสร้างให้
บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป		

4.) พิจารณาและอนมุติัขอบเขตของการปฏบิตังิานและแผนการตรวจสอบ
 ประจ�าปีตลอดจนการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน

4.1)				 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติขอบเขต
ของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจ�าปี	2558 
ตลอดจนก�ากับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
โดยครอบคลุมถึงการก�ากับดูแล	การบริหารความเสี่ยง	
และการควบคมุภายในของบรษิทั	คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังให้ค�าแนะน�าเรื่องต่างๆ	แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน	
ที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป					
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	

4.2)		 คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ส่งตวัแทนพนกังานเข้ารับการอบรมจากสมาคมผูต้รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทยทุกปี	เพื่อเพิ่มพูนความรู้และรับรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อ											
การปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน	และน�ามาถ่ายทอดให้
พนกังานคนอืน่ๆ	รวมทัง้ปรบัปรงุการปฏบิตังิานของ							
ฝ่ายตรวจสอบภายในต่อไป

5.) สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจกรรม
การควบคุมภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัท	รวมถึง								
การควบคมุดแูลและการป้องกนัการทุจรติคอร์รัปชัน่	โดยพจิารณา
จากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน	และได้ก�าชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตาม
พัฒนาการในเรื่องที่มอบหมาย	เพื่อให้มั่นใจว่า	ฝ่ายจัดการได้แก้ไข
และหรือปรับปรุงการควบคุมและมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม
ภายในเวลาที่ก�าหนด	ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการได้เห็นพ้องกับ					
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ	ในประเด็นส�าคัญที่
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พบจากการปฏิบัติงาน

6.) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.1)	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ	
จากกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท	โดยได้ให้						
ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมภายใน	เพื่อให้บริษัท				
มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ	รวมท้ังได้รายงานเรือ่งส�าคัญ
ต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ	โดยพิจารณาจาก
รายงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในในรอบปี	2558

6.2)	 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด�าเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ	สนับสนุนและส่งเสริม
การก�ากับดูแลของบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ
ส�าหรบัรอบปี	2558	โดยใช้แนวทางของแบบประเมนิซึง่จดัท�า
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยผลการประเมิน
เป็นที่พอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

1.	 บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ที่น่าเชื่อถือ	และปฏิบัติตาม					
หลกัการของกฎหมาย	ข้อก�าหนด	และแนวทางปฏบิตั	ิทีค่ณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ก�าหนดไว้	อย่างมปีระสทิธิภาพ	และสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่บริษัท	

2.	 บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง	ระบบการควบคุมภายใน	และ					
การควบคมุดแูลป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่โดยรวมอย่างเพยีงพอ	
และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน	หรือรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ที่อาจมีผลกระทบต่อ	
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นสาระส�าคัญ	

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เสนอแนะให้ฝ่ายจัดการมุ่งพัฒนาและ		
หาทางปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป	เพื่อให้เป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

( นายวิกรม  คุ ้มไพโรจน์ )
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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รายงาน
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	โออิชิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	มีจ�านวนทั้งหมด	13	ท่าน	
ประกอบด้วยกรรมการบริษัท	จ�านวน	3	ท่าน	และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
จ�านวน	10	ท่าน	โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้	เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ในปี	2558	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม	7	ครั้ง	โดยมีการพิจารณาเรื่องส�าคัญ
ดังนี้

1) ปรับปรุงนโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) แผนการบริหารความเสี่ยงประจ�าปี
3) การประเมินความเสี่ยง และมาตรการป้องกันและแก้ไข
4) การให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความเสี่ยง
5) การติดตามดูแลการการด�าเนินมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยง
6) การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร
7) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ในระหว่างปี	2558	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานความเสี่ยงที่ส�าคัญ	ตลอดจน									
การพัฒนาของความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม�่าเสมอ	รวมทั้งได้ให้ความเห็นและ
ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารของบริษัทอย่างเป็นอิสระ	เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกกลุ่ม	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	บริษัทได้มกีารจดัท�าแผนการบรหิาร
ความเสีย่ง	และการด�าเนนินโยบายดงักล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยความรอบคอบและเต็มความสามารถ		

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายชัย จรุงธนาภิบาล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558



บรษิทั	โออชิ	ิกรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	(“บรษิทั”)	ได้ให้ความส�าคญัอย่างยิง่
กับการจัดให้มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งสะท้อนถึงการมีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	เป็นธรรมและตรวจสอบได้	รวมถึงมุ่งมั่น
ทีจ่ะพฒันาและยกระดบัของการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง	
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติส�าหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน	(Code	of	Best	Practices)	และก�ากับดูแล
ให้บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการ	ระเบียบ	
และกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(“ตลท.”)	ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“ส�านักงาน	
ก.ล.ต.”)	หรือหน่วยงานใดๆ	ที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	โดย
บริษัทเชื่อมั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทโดยสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว	ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีว่าเป็นรากฐานส�าคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพ	จึงได้ก�าหนดกรอบนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้อง
กบัหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ขีองส�านกังาน	ก.ล.ต.	และตลท.	ซึง่อ้างองิ
จากหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีเ่ป็นสากลของ	Organization	for	Economic	
CO-operation	and	Development	(OECD)	รวมถงึมีการทบทวนและ
ปรบัปรงุอยูเ่สมอเพือ่ให้สอดคล้องกฎเกณฑ์และสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปเพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง		
โดยในปี	2557	คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากับดแูล
กิจการที่ดี	เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทในด้านก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	ซึ่งคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	ได้ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและเสนอต่อ								
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	
ครั้งที่	5/2557	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2557	ได้อนุมัติ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการฉบับปรับปรุง	โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่	
วันที่	11	พฤศจิกายน	2557	รวมถึง	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท		
ครั้งที่	1/2558	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2558	ได้อนุมัติ
ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตาม
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย	โดยมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่		25	กุมภาพันธ์	2558	ทั้งนี้	เพื่อให้การด�าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบริษัทและบริษัทย่อยมี
แบบแผนที่เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ	มีความคล่องตัว	มีมาตรฐานสากล
ทัดเทียมกับบริษัทชั้นน�าอื่น	ๆ	และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายว่าจะได้รับการปกป้องจากการถูกกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติอย่าง					
ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแสแก่กลุ่มบริษัท

นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัท	เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการให้ประสบผลส�าเร็จต้องได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบัติ

ร่วมกันทั้งองค์กร	จึงก�าหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร	พนักงาน		
และบุคคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบาย	
จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ		
รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร	สร้างความเข้าใจ	และมีการติดตามผล									
การปฏิบัติงานในด้านการก�ากับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	
เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ											
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันจะสร้างมูลค่าเพิ่ม											
และส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป	

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า	ระบบและกระบวนการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีเป็นส่วนส�าคัญที่จะน�ามาซึ่งความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ	
โดยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการครอบคลุมเรื่องต่างๆ	ดังนี้

-	 จัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่า	ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียจะ
	 ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
-	 ก�ากับ	ดูแล	ฝ่ายบริหารให้ด�าเนินการตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ	และประสทิธผิล	เพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้
	 ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมาย	และจริยธรรมทางธุรกิจ
-	 ก�ากับ	ดูแล	การด�าเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	และมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

-	 จดัให้มรีะบบการควบคมุภายใน	ตรวจสอบภายใน	และบรหิารความเสีย่ง
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-	 ก�าหนดข้อประพฤติปฏิบัติส�าหรับการประกอบธุรกิจส�าหรับให้
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานส�าหรับใช้เป็นแนวทางยึดถือ
ปฏิบัติ

ทั้งนี้	บริษัทตระหนักดีถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีว่า
เป็นรากฐานส�าคัญในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมี
ประสทิธภิาพ	จงึได้ด�าเนนิกจิการภายใต้กรอบนโยบายดงักล่าวทีส่อดคล้อง
กบัหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ขีองส�านกังาน	ก.ล.ต.	และ	ตลท.	ซึง่อ้างองิ
หลกัการทีเ่ป็นสากลของ	Organization	for	Economic	CO-operation	
and	Development	(OECD)	ทีป่ระกอบด้วย	5	หมวดหลกัอย่างเคร่งครดั
ตลอดมา	ดังนี้

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น
2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4.	 การเปิดเผยข้อมูล	และความโปร่งใส
5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายงานการปฏิบัติ
 ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   
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ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแล
กจิการของบรษิทัเพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายทราบผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั
ภายใต้หวัข้อเกีย่วกับโออชิิ	หวัข้อย่อยการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	นอกจากนี	้
บริษัทได้จัดท�าจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป	เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติของกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	ซึ่งได้เผยแพร่ไว้
ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ	หัวข้อย่อยการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน

ในปี	2558	บริษัทได้ด�าเนินกิจการภายใต้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละหมวดโดยมีรายละเอียดดังนี้	

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็น
เจ้าของบริษัท	โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ท�าหน้าที่แทนตน	จึงให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	ผู้ลงทุนต่างชาติ	หรือ
ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั	รวมถงึมีเจตนารมณ์ทีช่ดัเจนทีจ่ะไม่กระท�าการใดๆ	
อันเป็นการลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น	และอ�านวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ	ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย

1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และให้ความส�าคัญในการดูแล
และปกป้องสทิธิของผูถ้อืหุน้	รวมถึงคุม้ครองและส่งเสรมิผูถ้อืหุ้นทกุราย
ให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทอย่างเหมาะสม	เท่าเทียม	เป็นธรรม	เป็นไปตามและสอดคล้องกับ
ข้อบังคับของบริษัท	ข้อปฏิบัติ	ข้อบังคับ	กฎ	ระเบียบของ	ตลท.	และ
ส�านักงาน	ก.ล.ต.	รวมถึงกฎหมายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ	โดยสิทธิ
ขัน้พ้ืนฐานของผูถ้อืหุน้ได้แก่	การซือ้	การขาย	การโอนหุน้	การมส่ีวนแบ่ง
ในก�าไรของกิจการ	การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ	
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งต้ัง	ถอดถอน	และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	แต่งตั้งและ
ก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัท	เช่น	การจัดสรรเงินปันผล	การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ
และหนังสือบริคณห์สนธิ	การลดทุนหรือเพิ่มทุน	และการอนุมัติรายการ
พิเศษ	เป็นต้น	

นอกจากนี้	เพื่อเคารพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย	บริษัท
ไม่มีการก�าหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการ
ติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น	และไม่มีแนวนโยบายในการท�าข้อตกลง
ระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
รายอื่นด้วย

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

บรษิทัได้จดัให้มกีารประชุมสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุ้นภายใน	4	เดือน	นบัแต่
วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิทหรอืตามรอบระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด	
ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่ง
คณะกรรมการบรษัิทจะเรียกประชมุตามทีเ่ห็นสมควร	โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีแนวนโยบายในการสนับสนุนและได้จัดให้มีกระบวนการต่างๆ						
ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการประชุม	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้								
ผู้ถือหุ้นทุกราย	รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนด้วย	นอกจากนี้	บริษัทให้ความส�าคัญกับการก�าหนดวัน	เวลา	
และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้นทุกราย	รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ								
การประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ	์
เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท	กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด	
รวมถงึเผยแพร่รายละเอยีดหลกัเกณฑ์	ช่องทาง	ช่วงเวลา	และผลการเสนอ
ให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัและเวบ็ไซต์ของตลท.	รวมถึง
ในการประชมุผูถ้อืหุน้บรษิทัได้จดัท�าหนงัสือเชญิประชมุท่ีระบวุาระการประชมุ	
วตัถปุระสงค์	เหตผุล	ความเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรษิทั
อย่างชัดเจน	พร้อมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิทัและ	
จดัส่งให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า	ทางไปรษณีย์เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มข้ีอมลูและระยะเวลา
ที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล	
และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสามารถส่งค�าถามที่ต้องการให้ตอบ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ก�าหนด	หรือสามารถสอบถาม	เสนอแนะ	หรือแสดงข้อคดิเหน็ในวาระ									
ทีเ่ก่ียวข้องในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ได้	และภายหลงัการประชมุบริษทัจัดให้มี	
การบันทึกและจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วน
สามารถตรวจสอบได้	

โดยในปี	2558	บรษิทั	ได้จดัการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้	ในวันที	่27	เมษายน	
2558	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	ชัน้	3	โรงแรมฮลิตนัสขุมุวิท	
กรุงเทพ	เลขที่	11	ซอยสุขุมวิท	24	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองตัน										
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	และในระหว่างปีบริษัทไม่มี															
การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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โดยในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2558	บรษิทัได้ด�าเนนิการดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า	แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอ
ระเบยีบวาระการประชมุและชือ่บคุคลเพือ่พจิารณาเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการของบริษัท

2.	 แจ้งก�าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้							
ผูถ้อืหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม

3.	 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาประมาณ	30	วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	

4.	 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม	เหตุผล	ความเห็น
ของคณะกรรมการบรษิทั	และข้อมูลต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัแต่ละวาระ
การประชุมอย่างละเอียด	ทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อน
การประชุมไม่น้อยกว่า	21	วันด้วย	เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อ
การพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล	รวมถึงลง
ประกาศในหนงัสอืพมิพ์รายวนัตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนดด้วย	

5.	 จัดส่งหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ฎหมายก�าหนด	โดยมคี�าอธบิาย	
วิธีการและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าร่วม

	 ประชมุและการมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือเชญิประชมุ	เพือ่อ�านวย
	 ความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง

เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น	หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง
ตามท่ีระบใุนหนังสอืมอบฉันทะให้เป็นผูร้บัมอบฉันทะเพือ่ร่วมประชุม
และออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้

6.	 ส�าหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการมกีารระบขุ้อมลู	ประวัตกิารศกึษา	
ประวตักิารท�างาน	จ�านวนบรษิทัท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	จ�านวนปี
ที่ด�ารงต�าแหน่ง	ประเภทกรรมการที่เสนอและการเข้าร่วมประชุมใน
ปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน	รวมถึงแสดงนโยบาย	หลักเกณฑ์และ
แนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

7.	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนที่
โปร่งใส	และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	โดยการพิจารณาก�าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ	บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบค่าตอบแทนประจ�าและ
ค่าตอบแทนที่เป็นบ�าเหน็จและแยกการน�าเสนอเป็นรายคณะและ
รายต�าแหน่ง	รวมถึงแสดงนโยบาย	หลักเกณฑ์และแนวทางใน		
การพิจารณาเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย	

8.	 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น							
โดยประสานไปยังนักลงทุนสถาบันต่างๆ	เพื่อขอให้จัดส่งเอกสาร								

การเข้าประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทจะได้ตรวจสอบและ						
ขอเอกสารเพิม่เตมิในกรณีทีเ่อกสารไม่ครบถ้วน	เพือ่เป็นการอ�านวย
ความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม

9.	 บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถจดัส่งค�าถามทีต้่องการให้ชีแ้จงใน
	 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า

ทางอีเมล์	ที่นักลงทุนสัมพันธ์	karnjaporn.k@oishigroup.com	
หรือโทรสารหมายเลข	02-785-8889

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทสนับสุนนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย	รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน		
ใช้สทิธเิข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้	โดยอ�านวย
ความสะดวกและจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	รวมถึง						
ไม่กระท�าการใดๆ	อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	และเปิดโอกาสให้				
ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม	นอกจากนี้	
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	บริษัทได้ด�าเนินการต่างๆ	
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น	ดังนี้

1.	 บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากร	ระบบและเทคโนโลยี	เพื่อรองรับ	
อ�านวยความสะดวก	ในการรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร					
ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม	เพียงพอ	สะดวก	รวดเร็ว	
และสามารถตรวจสอบได้	โดยบริษัทใช้บริการระบบการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท	อินเวนท์เทค	ซิสเท็มส์	(ประเทศไทย)																	
(“อินเวนท์เทค”)	ตั้งแต่การลงทะเบียน	การนับคะแนน																
และการประมวลผล	เพื่อความชัดเจน	ถูกต้องและโปร่งใส

2.	 จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
3.	 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มด�าเนินการ

ประชุมไปแล้วสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้						
ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังมิได้มีการลงมติ

4.	 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มด�าเนินการประชุมถึงหลักเกณฑ์	
วิธีการในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ	รวมถึงอธิบาย		
หลักเกณฑ์	และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

5.	 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน	1	หุ้นต่อ	1	เสียง
6.	 จดัให้มบีคุคลทีเ่ป็นอสิระ	อนัได้แก่ตวัแทนผูส้อบบญัช	ีและผูถื้อหุ้น

รายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเปิดเผยเรือ่งดงักล่าวไว้ในรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ด้วย

7.	 ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก�าหนดไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม	โดยรายละเอียดต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ
ระเบยีบวาระการประชมุได้แจ้งแก่ผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืเชญิประชมุแล้ว

8.	 ในวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกจากต�าแหน่ง
ตามวาระนั้น	บริษัทก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล

9.	 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกท่าน	รวมทั้ง	
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ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	เพื่อชี้แจงและตอบ	
ข้อซักถามตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น	
นอกจากนี้	ผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง					
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

10.	 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดย						
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

11.	 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดง	
ความคิดเห็น	และตั้งค�าถามใดๆ	ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระ		
การประชุม	และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1.	 ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	บริษัทจัดให้มีการแจ้งมติ										
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงมติผ่านระบบข่าวของ	ตลท.	
ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ตลท.	ก�าหนด

2.	 จัดให้มีการบันทึกและจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง
และครบถ้วน	อันประกอบด้วยรายละเอียดจ�านวนองค์ประชุม									
ทั้งจ�านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	และจ�านวน										
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น	รายชื่อและต�าแหน่งของ
กรรมการบรษิทั	กรรมการชุดย่อย	ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูส้อบบญัชี
ที่เข้าร่วมประชุม	รวมถึงรายชื่อและต�าแหน่งของกรรมการที่ไม่เข้า
ร่วมประชุม	หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน	การใช้บัตรลงคะแนน	
การนบัคะแนน	ผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระการประชุม
ทัง้ทีเ่หน็ด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสยีง	พร้อมทัง้บนัทกึข้อซกัถาม	
ค�าชี้แจงและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ	และข้อมูลใดๆ	ตามที่กฎหมาย		
กฎเกณฑ์	และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�าหนด	ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ	โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่	ตลท.	และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก�าหนด	รวมถงึเผยแพร่รายงานการประชมุบนเวบ็ไซต์บรษิทัภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมาย	กฎเกณฑ์	และระเบียบที่เกี่ยวข้องก�าหนด				
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้	

3.	 จัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบ
และอ้างอิงได้

4.	 เผยแพร่บนัทกึภาพบรรยากาศการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซต์
ของบริษัท	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูล
และบรรยากาศในการประชุมดังกล่าว

นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทยังได้ก�าหนดนโยบายในการดูแล	และ
ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น	โดยเป็นนโยบายที่ก�าหนดให้การปฏิบัติต่อ					
ผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	และ
สอดคล้องกบัข้อปฏบิตัติามข้อบงัคบั	กฎ	ระเบยีบของ	ตลท.	และส�านกังาน	
ก.ล.ต.	รวมถึงกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ	อีกทั้งคณะกรรมการ

บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระท�า
การใดๆ	อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	โดยในปี	2558 
คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ	เกี่ยวกับการไม่เคารพหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแล
จัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ลงทุน
สถาบัน	ผู้ลงทุนต่างชาติและผู้ถือหุ้นรายย่อย	จึงก�าหนดแนวนโยบาย
ในการดูแล	ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	ดังต่อไปนี้	

1.	 บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุและชือ่บคุคล
ทีม่คุีณสมบตัคิรบถ้วนและเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการของบรษิทัเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญั	ผูถื้อหุ้น	
ตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัท	หรือกฎเกณฑ์	และ
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด	รวมถงึเผยแพร่รายละเอยีดหลักเกณฑ์	

	 ช่องทาง	ช่วงเวลา	และผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลให้
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลท.	
พร้อมทั้งแจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

2.	 บริษัทจัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ
	 การประชุมผู้ถือหุ้นเป็น	2	ภาษา	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.	 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบ

วาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายและเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ภายในรอบระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก�าหนด

4.	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	บริษัทได้
จดัให้มหีนงัสอืมอบฉนัทะในรปูแบบทีผู้่ถอืหุน้สามารถก�าหนดทิศทาง
การลงคะแนนเสียงได้	ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะ
ให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนได้	พร้อม

	 ระบถุงึเอกสารหรอืหลกัฐาน	ขัน้ตอนในการมอบฉนัทะให้ผูถ้อืหุน้ทราบ
	 อย่างชัดเจน	เพือ่ให้ผูถื้อหุน้สามารถจดัเตรยีมได้อย่างถกูต้อง	และ

ไม่เกดิปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผูร้บัมอบฉนัทะ	โดยหลกัเกณฑ์	
วิธีการ	และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะก�าหนดขึ้นภายใต้ข้อก�าหนด
ของกฎหมาย	โดยไม่มีการก�าหนดมาตรการใดๆ	ที่ก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ		นอกจากนี้	ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทที่ได้ระบุไว้				
ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของตนได้

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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5.	 บริษัทจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
	 และจดัให้มบีคุคลทีเ่ป็นอสิระอนัได้แก่ตวัแทนผูส้อบบญัช	ีและผูถ้อืหุน้
	 รายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมถึงเปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ด้วย

6.	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ทกุท่านท�าการเปิดเผยข้อมลูและรายงานเกีย่วกบัส่วนได้เสียของตน
และผู้เกี่ยวข้อง	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัท	
กฎเกณฑ์และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องก�าหนด	เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทั
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของ					
ผลประโยชน์	และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม	
ทั้งนี้	กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรม

	 ที่ท�ากับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�าธุรกรรมดังกล่าว
7.	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและ		

ผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
	 ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง	คู่สมรส	

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	ตามหน้าที่ที่กฎหมาย
ก�าหนด		รวมถึงก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า
ทุกไตรมาส	และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ในหัวข้อ	14.	หน้าที่	83	ของรายงาน
ประจ�าปีฉบับนี้

8.	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและ				
ผู้บริหารของบริษัททราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการห้ามกรรมการ
และผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในที่มีสาระส�าคัญของบริษัท	ซึ่งยัง
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
และผู้อื่น	ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ	
ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูล
ภายในที่เกี่ยวข้องด้วย

	 นอกจากนี้	ได้ก�าหนดโทษส�าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน�าข้อมูล
ภายในของบรษิทัไปใช้เพ่ือประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ืน่ไว้ในระเบยีบของ
บรษิทัโดยมโีทษตัง้แต่การตักเตอืนด้วยวาจาจนถงึขัน้ให้ออกจากงาน

	 โดยรายละเอียดในเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้แสดงไว้ใน
เรือ่งการใช้ข้อมลูภายในของหมวดการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส
ของรายงานการก�ากับดูแลกิจการนี้

9.	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท
ของตนเอง	1	วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย

10.	ในการท�ารายการระหว่างกันต้องกระท�าอย่างยุติธรรมโดยค�านึงถึง
ราคาตามธรุกจิปกตหิรอืเป็นราคาอ้างองิกบัราคาตลาด	และค�านงึถงึ
ประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ	รวมถึง	คณะกรรมการบริษัทได้

ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และการเปิดเผย
ข้อมลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างเคร่งครดัด้วย

นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัท	ได้ก�าหนดแนวทางอย่างชัดเจนใน					
การปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับของ	ตลท.	และส�านักงาน	
ก.ล.ต.	อย่างเคร่งครดั	และทบทวนสอบทานการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่า			
ได้รับการปฏิบัติและใช้สิทธิที่มีของตนได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
อย่างแน่นอน

โดยในปี	2558	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ	เกี่ยวกับ
การไม่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	รวมถึงไม่มีการท�ารายการ
ระหว่างกันและการซื้อขายสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลท.	
และส�านักงาน	ก.ล.ต.	ก�าหนด	และการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการใช้
ข้อมลูภายในของกรรมการและผูบ้รหิาร	จงึแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบาย
หรือแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้มีประสิทธิภาพ
ในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	
(Stakeholders)	ของบรษิทัทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอก	โดยตระหนกั							
ดว่ีาผูมี้ส่วนได้เสยีของบรษิทัทกุรายจะต้องได้รบัการดแูลจากบรษิทัอย่างดี	
ทีส่ดุตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	โดยได้ก�าหนดให้มกีระบวนการ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้าง
ความมัน่คงและยัง่ยนืของกจิการ	รวมถงึคณะกรรมการบรษิทัมนีโยบาย
ที่จะให้ความส�าคัญที่เท่าเทียมกัน	และควบคู่กันไประหว่างความส�าเร็จ
ตามเป้าหมาย	รูปแบบ	และวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งความส�าเร็จนั้นๆ	
และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว	คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�า
จรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป	เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน
รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง	นับตั้งแต่การปฏิบัติ
ต่อผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	คูค้่า	คูแ่ข่ง	และสงัคมโดยส่วนรวม	รวมทัง้ต่อพนกังาน
ด้วยกันเอง	โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ	
หัวข้อย่อยการก�ากับดูแลกิจการ	และคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนด						
ใหม้ีกลไกและกระบวนการที่จะตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิัตอิย่างเคร่งครดั
และต่อเนื่อง

นอกจากนี้	บริษัทตระหนักดีว่า	ผลการด�าเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้น
จากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	จึงได้
ก�าหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ที่มี
ส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน	และดูแลให้ความมั่นใจว่า	
ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง	และปฏิบัติด้วยดี	โดยได้ให้
ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ซึ่งสรุปสาระส�าคัญดังนี้
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1. ผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต	
ยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	และจัดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	อย่างสม�่าเสมอ	ครบถ้วน	ถูกต้องและ								
เท่าเทียมกัน	พร้อมทั้งก�ากับดูแล	ป้องกันมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	
และพนักงานของบริษัทแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่ยังมิได้
เปิดเผยในทางมิชอบ	รวมถึงบริหารจัดการและตัดสินใจในทาง
ธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ	เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ
บริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอย่างมีประสทิธภิาพ	และสร้างความ
เตบิโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

	 โดยรวม

2. พนักงาน

	 ในด้านการดูแลพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า	
บริษัทมีแนวนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม	
ทั้งในด้านโอกาส	ผลตอบแทน	การพัฒนาศักยภาพ	พร้อมกับให้

	 ความมัน่ใจในคณุภาพชีวติ	ความปลอดภยัและสขุอนามัยในการท�างาน
	 รวมถึงจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	โดยในด้านผลตอบแทน

บริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความสามารถ	ประสิทธิภาพ							
และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นส�าคัญโดยสอดคล้องกับ				
ผลประกอบการของบริษัท	ในการพัฒนาศักยภาพบริษัทได้จัดให้
พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กร	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในระยะยาวด้วย	รวมถึง
บรษิทัถอืเป็นนโยบายทีส่�าคญัในการจัดให้มสีถานทีท่�างานทัง้ในส่วน
ส�านักงานและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความปลอดภัยและ															
สุขอนามัยที่ดี	โดยจัดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ	
อัตราการหยุดงาน	และอัตราการบาดเจ็บจากการท�างานเพื่อน�ามา
วิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงาน
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย	โดยในปี	2558	อัตราการเกิดอุบัติเหตุ	อัตรา
การหยุดงาน	และอัตราการบาดเจ็บมีอัตราใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	
ตลอดจนบริษัทค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบายเลือก
ปฏิบัติและ	ให้ความเสมอภาคทางโอกาสแก่พนักงานทุกคน	รวมถึง
พิจารณาการจ้างงานโดยไม่จ�ากัดเชื้อชาติ	สีผิว	เพศ	ศาสนา	
สัญชาติ	และความคิดเห็นทางการเมือง	โดยดูแลและปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม	
นอกจากนี้	ยังจัดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนและ
สังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่หลากหลาย

3. ลูกค้า 

	 บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า	เอาใจใส่	และดูแลรบัผดิชอบต่อลูกค้า
อย่างดทีีส่ดุ	โดยการรกัษาคณุภาพ	และมาตรฐานของสนิค้าเพือ่สร้าง
ความสมัพนัธ์ทีย่ั่งยนืระหว่างกนั	รวมถงึจัดให้มหีน่วยงานหรอืบคุคล
เพื่อท�าหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า	เพื่อให้สามารถด�าเนินการ
แก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

4. คู่ค้า 

	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาจากผลงาน	
	 ราคา	ความน่าเช่ือถือ	และไม่มีประวติัการกระท�าผดิด้านทจุริตคอร์รัปช่ัน
	 และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส�าคัญ	รวมถึง	ปฏิบัติตามเงื่อนไขทาง							

การค้าและข้อตกลงตามสัญญา	โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง
เสมอภาค	และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยค�านึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกัน	และเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้าและ
พนักงานที่เกี่ยวข้อง	บริษัทจะพิจารณาตัดความสัมพันธ์กับคู่ค้า
ทันที	หากพบการทุจริต	ให้สินบนหรือประโยชน์ใดๆ	แก่ผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เข้าท�าสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ	กับบริษัท	

5. เจ้าหนี้

	 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทยีมกนั	รวมถงึยึดมัน่ในการปฏบิตัติามเงือ่นไข	ข้อก�าหนดเรือ่ง

	 หลกัประกัน	และข้อตกลงในสญัญาทีใ่ห้ไว้กับเจ้าหนีต่้างๆ	อย่างเคร่งครดั

6. คู่แข่งทางการค้า

	 บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล	และ
ปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้า	ด้วยความเป็นธรรม	ไม่ใช้วธิกีารทีไ่ม่สจุรติ
และไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการใดๆ

7. สังคมและชุมชน

	 ในด้านสงัคม	บรษิทัได้ตระหนกัถงึการเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมในอนัท่ีจะ
ต้องช่วยเหลือเกือ้กลูกนัในสงัคม	เพือ่เป็นการตอบแทนสงัคมท้ังใน
ท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่และในระดับประเทศ	บริเวณโดยรอบพื้นที่ที่
โรงงานอตุสาหกรรมและร้านอาหารของบรษิทัตัง้อยูจ่ะมกีารสร้างงาน
และสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน	รวมท้ังการให้ความส�าคญัต่อความต้องการ
ของชุมชนโดยได้เข้าร่วมกจิกรรมการช่วยเหลอืสงัคมต่างๆ	ในชมุชน
อย่างต่อเนื่อง	ส�าหรับการตอบแทนสังคมในวงกว้าง	บรษิทัจดั
กจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิคณุภาพของสงัคมด้านต่างๆ	รวมท้ังการ
บริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน	

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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 8. สิ่งแวดล้อม 

	 ส�าหรบัด้านสิง่แวดล้อม	บรษิทัได้ให้ความส�าคญัในอนัทีจ่ะสร้างค่านยิม
และจติส�านกึในการรกัษาสิง่แวดล้อมและใช้ทรพัยากรอย่างมคีณุค่า
โดยเร่ิมต้นจากจดุเลก็ๆ	ไปจนถึงภาพรวมขององค์กร	ผ่านการอบรม	
กิจกรรม	การรณรงค์และการปลูกฝังค่านิยมการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าภายในองค์กรที่หลากหลาย	เช่น	การรณรงค์การลดปรมิาณ
การใช้กระดาษในส�านักงาน	การปิดไฟในเวลาพกัหรือเมือ่ไม่มกีารใช้งาน	
และการดแูลให้การด�าเนินกระบวนการผลติเป็นมติรกบัสภาพแวดล้อม
และชุมชนมากทีส่ดุ	รวมถงึโรงงานของบรษัิททกุแห่งได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน	ISO	14001	ซึง่เป็นมาตรฐานทีจ่ะท�าให้องค์กรได้ตระหนกัถงึ
ความส�าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนา									
สิง่แวดล้อมควบคูก่บัการพฒันาธรุกจิ	โดยมุง่เน้นในการป้องกนัมลพษิ

	 (Prevention	of	Pollution)	และมกีารพฒันาปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งด้วย
	 ตลอดจนบรษิทัได้จดัให้มกีารอบรมด้านสิง่แวดล้อมและระบบมาตรฐาน

ดงักล่าวโดยเชิญวทิยากรทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั	เพือ่ให้ความรู้
และสร้างค่านยิมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท		
โดยในปี	2558	บรษิทัจดัการอบรมแก่พนกังานในหลกัสตูรทีเ่กีย่วกบั
สิ่งแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	
19	หลักสูตร	คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ยจ�านวน	6	ชั่วโมงต่อคน

	 นอกจากนี้	บริษัทยังตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน	โดยในกระบวนการผลิตของบริษัทได้
พัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อ
ลดปริมาณทรัพยากรต่างๆ	ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีการใช้
ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ	รวมถึงมีการบริหาร
จัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการสูญเสียและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จ�าเป็นอีกด้วย

9. หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
	 บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ		

อย่างเคร่งครดัทัง้ต่อสิง่แวดล้อม	ความปลอดภยั	แรงงาน	การจดัการ
ด้านภาษีอากรและบัญชี	รวมทั้งกฎ	ระเบียบ	และประกาศต่างๆ	ของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

 
	 โดยในปี	2558	บริษัทไม่มีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน	

การจ้างงาน	การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

	 นอกเหนอืจากแนวทางการด�าเนนิการดงักล่าวข้างต้น	คณะกรรมการ
บริษัทได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการในด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม	และการดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย	ดังนี้

1. แนวทางด�าเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	
โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ	ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด

	 เชือ้ชาต	ิสญัชาต	ิสผีวิ	ศาสนา	เพศ	ความพงึพอใจทางเพศ	วฒันธรรม
	 หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน	รวมถึงจะน�าแนวทาง

ปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กรและจะไม่ให้						
	 การสนบัสนนุหรอืมส่ีวนร่วมใด 	ๆกบับคุคลและกิจกรรมทีม่คีวามเกีย่วข้อง
	 กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

2. แนวทางด�าเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

	 ในการด�าเนนิธุรกิจ	บริษทัตระหนกัและให้ความส�าคญักับการสร้างสรรค์
	 และพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	เนื่องจาก

งานสร้างสรรค์เหล่านั้นถือเป็นทรัพย์สินและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
บริษัท	โดยที่บริษัทได้ขอขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์	และยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อรักษาสิทธิของบริษัท	
และจากการสร้างสรรค์และพัฒนาในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว	
บริษัทจึงไม่มีนโยบายหรือความจ�าเป็นในการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบุคคลอื่น	

3. แนวทางด�าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต	การให้
สินบนหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ	และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วม
กับหน่วยงานต่างๆ	ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามความ
เหมาะสมพร้อมกันนี้	บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และ
พนักงานทุกคนของบริษัทต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น	
การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน	ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขัน	หรือใช้ประโยชน์จากการบริจาค	และการท�าสาธาณกุศล					
ไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด	

	 พร้อมกันนี้	บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงาน
เกีย่วกบัการปฏบิตัด้ิานการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ันอย่างต่อเนือ่ง	
รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รปัชัน่	และการตดิตามผลการปฏิบตัติามแนวทางในการต่อต้าน
การทุจริต	การให้สินบนหรือคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ในเรื่องดังกล่าว
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	 โดยในปี	2558	บริษทัได้รบัผลการประเมนิระดบัการพัฒนาความยัง่ยนื
	 เรื่อง	Anti-	Corruption	ของบริษัทจดทะเบียน	ซึ่งท�าการประเมิน
	 โดยสถาบันไทยพัฒน์	ในระดับที่	3	Established	ซึ่งบริษัทยังคง	

มุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องผ่านการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอ
ของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. แนวทางด�าเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

	 บรษิทัได้จดัให้มมีาตรการก�ากบัดแูลและช่องทางส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงพนักงานในการแจ้งเบาะแส	หรือการร้องเรียน
การกระท�าท่ีสงสัยว่ามกีารฝ่าฝืน	หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบ	
ข้อบงัคบั	หรอืนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	รวมถงึการรายงานทาง					

	 การเงินทีไ่ม่ถกูต้อง	หรอืระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องต่อคณะกรรมการ
	 ตรวจสอบโดยตรง	ผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย	โดยเปิดเผยช่องทาง

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์	ดังนี้

 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน
	 อีเมลล์		:	 auditcommittee@oishigroup.com
	 ไปรษณีย์		:		 คณะกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	โออิชิ	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 เลขที่	57	อาคารปาร์ค	เวนเชอร์	ชั้น	19 
	 	 ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	
	 	 เขตปทุมวัน		กรุงเทพฯ	10330

	 บรษิทัมแีนวทางการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสหรอืผูร้้องเรยีน	โดยถอืว่า
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเป็นความลับ	และบริษัทจะไม่
เปิดเผยชือ่ผูแ้จ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีน	เว้นแต่	เป็นการเปิดเผยตามท่ี
กฎหมายและหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องก�าหนด	รวมถึง											
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2558	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	
25	กุมภาพันธ์	2558	ได้อนุมัติระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือ
เบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย	โดยมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที	่25	กมุภาพนัธ์	
2558	เพื่อให้การด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ของบริษัทและบริษัทย่อย	มีแบบแผนที่เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ					
มคีวามคล่องตัว	และมมีาตรฐานสากลทดัเทียมกบับรษัิทชัน้น�าอ่ืนๆ	
ตลอดจนสร้างความเชือ่มัน่แก่ผู้มส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย	รวมถงึพนกังาน
ว่าจะได้รบัการป้องกนัจากการถกูกลัน่แกล้ง	ให้โทษหรอืปฏบิตัอิย่าง
ไม่เหมาะสมอนัเนือ่งมาจากการร้องเรยีนหรือให้เบาะแสแก่กลุม่บรษิทั
โออิชิ	เว้นแต่	การกระท�าดังกล่าวได้กระท�าโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนา 
มุ่งร้ายท�าลายบริษัทหรือบุคคลอื่น	หรือผิดกฎหมายหรือระเบียบ
วินัยของบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัท	มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอสิระ	เป็นผูด้แูลและก�าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตาม
ช่องทางดังกล่าวข้างต้น	รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและ
รายงานตรงคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน									
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรอง	บริหาร
จัดการและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส	หากมีมูลความจริง				
จะน�าเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณา	
แนะน�าแนวทางการแก้ไข	หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป	
โดยภายหลงัการพจิารณาด�าเนินการ	แก้ไข	ปรบัปรงุตามข้อร้องเรยีน
หรอืเบาะแสทีไ่ด้รบัมาแล้ว	บรษิทัจะแจ้งการด�าเนนิการให้ผูแ้จ้งเบาะแส
หรอืผูร้้องเรยีนทีบ่รษิทัสามารถตดิต่อได้ทราบตามขัน้ตอนและภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม	

	 ทั้งนี้	หากมีกรณีที่เรื่องที่ร้องเรียนหรือการให้เบาะแสได้กระท�าด้วย
เจตนาทีด่	ีปราศจากการมุ่งร้ายท�าลายชือ่เสยีงของบรษิทัหรอืบคุคล
ที่เกี่ยวข้อง	และบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิตาม
กฎหมายของบุคคลน้ันจรงิ	บคุคลนัน้ย่อมมสีทิธทิีจ่ะได้รบัการชดเชย
จากบริษัทตามความเหมาะสม	พอสมควรแก่เหตุ	และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

	 โดยในปี	2558	ไม่มีผู้ร้องเรียน	หรือให้เบาะแสผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสของบริษัทแต่อย่างใด

	 อย่างไรก็ดี	จากแนวนโยบายที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นในอันที่จะ
ปฏบิตัติามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	
เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้ทกุฝ่ายจะได้รบัการดแูลอย่างดี
ที่สุดจากบริษัท	ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทาง					
การเงินแก่บริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทย่อย	ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้าน
แรงงาน	ผู้บริโภค	การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมอย่างมี	
นัยส�าคัญ	และไม่มีการด�าเนินการจากหน่วยงานก�ากับดูแลในเรื่อง
การประกาศหรอืเปิดเผยข้อมลูเหตกุารณ์ส�าคัญทีไ่ม่ถกูต้อง	รวมถึง
ไม่มีการฟ้องร้องระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับคู่ค้า	เจ้าหนี้	และ			
คู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใดด้วย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล 

 บริษัทให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท	ทั้งข้อมูลทางการเงิน	และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน						
รวมถึงข้อมูลอื่นที่ส�าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	และน่าเชื่อถือ		
แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	จึงได้ก�าหนด
แนวทางในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทาง
ของบริษัทดังนี้	

1.	 คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลและ
สารสนเทศของบริษัท	รวมถึงรายงานทางการเงิน	ข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่นๆ	ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย	
ตลท.	และส�านกังาน	ก.ล.ต.	ก�าหนดให้มคีวามถกูต้อง	ชดัเจน	ครบถ้วน	
โปร่งใส	ด้วยภาษาที่กระชับ	เข้าใจง่าย	มีการเปิดเผยสารสนเทศ					
ที่ส�าคัญทั้งด้านบวกและด้านลบ	และผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
ตามขั้นตอนที่ก�าหนด	โดยค�านึงถึงความจ�าเป็นในการรักษาข้อมูล
ที่เป็นความลับทางธุรกิจ	กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	หรือข้อมูลที่
หากเปิดเผยแล้วอาจท�าให้เสียประโยชน์	และความสามารถในการ
แข่งขันด้วย

2.	 คณะกรรมการบรษิทัดแูลรบัผดิชอบก�ากบัดแูลให้การรายงานข้อมลู
และผลการปฏิบัติงานต่างๆ	ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	
(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	เป็นไปอย่างครบถ้วน	
ถกูต้อง	และตรงตามรอบระยะเวลาตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	
ของ	ตลท.	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก�าหนด	
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน		

3.	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน					
ของบริษัทที่จัดท�าขึ้น	โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปีฉบับนี้	ในหน้าที่	146 
พร้อมทั้งก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดท�างบการเงิน	และข้อมูล
ทางการเงินให้ถูกต้อง	ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย	และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดย
สมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแห่งประเทศไทย	โดยเลอืก
ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	รวมถึง
การใช้ดลุยพนิจิอย่างระมัดระวงั	ตลอดจนการพจิารณาความสมเหตุ
สมผลในการจัดท�า	และการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	

	 โดยในปี	2558	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	ได้รับ
แต่งตัง้จากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2558	ให้เป็นผูส้อบบญัชี

	 ของบริษทั	โดยผูส้อบบัญชขีองบริษทัมีความรู้	ความช�านาญในวชิาชพี	
	 ไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	และมีคณุสมบตัคิรบถ้วน	จงึม่ันใจ

ได้ว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ	ส�าหรับ
บริษัทย่อยบางบริษัทในต่างประเทศที่มิได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
ส�านักสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทอันเนื่องมาจากข้อกฎหมายหรือ
ข้อก�าหนดบางประการแต่บรษิทัมข้ีอก�าหนดและมาตรการด�าเนนิการ
ทีเ่หมาะสมเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิรวมได้ทนัตามก�าหนดเวลา	
ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถจัดท�าและน�าส่งงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการต่อหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องได้	
อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามก�าหนดเวลาทุกประการ

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	ว่าสามารถท�าให้บริษัท
สามารถด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	มรีายงานข้อมลูทางการเงนิ
ที่ถูกต้องครบถ้วน	อีกทั้ง	ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	
และการด�าเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	จึงได้จัดตั้ง					
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่สอบทาน	และดูแลให้บริษัท			
มีระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบที่เหมาะสม	และมี
ประสิทธิภาพ	อีกทั้งดูแลให้มีรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและ
เพยีงพอ	จงึได้จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในอย่างมปีระสิทธิภาพ	
เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ารายงานและการบนัทกึข้อมูลทางบญัชมีคีวามถกูต้อง	
ครบถ้วนและเพยีงพอ	และเพือ่เป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ	
การควบคุมภายใน	และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	
เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	
ซึ่งได้แสดงในรายงานประจ�าปีนี้	ในหน้าที่	108	ว่างบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	เป็นรายงานที่มี
ความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเชื่อถือได้

4.	 บรษิทัได้ก�าหนดให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือท�าหน้าท่ีตดิต่อ	
สือ่สารและให้ข้อมลูกบันกัลงทนุสถาบัน	ผูถ้อืหุ้น	รวมท้ังนกัวิเคราะห์

	 ทีเ่ก่ียวข้องอย่างถกูต้อง	เท่าเทยีมและเป็นธรรม	โดยเปิดเผยช่องทาง		
	 ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทใน

หวัข้อนกัลงทุนสมัพนัธ์	รวมถงึจดัให้มหีน่วยงานทีท่�าหน้าทีเ่ผยแพร่	
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการด�าเนินงานและโครงการต่างๆ	ของ
บริษัทต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่ส�าคัญของ
บริษัทอย่างถูกต้อง

5.	 บรษิทัได้จดัให้มช่ีองทางการเปิดเผยข้อมลูซึง่เป็นช่องทางทีผู้่ถือหุ้น	
นักลงทุน	และสาธารณชนทั่วไป	สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	และมี
ความเท่าเทยีมกนัในการรบัทราบข้อมลูของบริษทั	โดยมข้ีอมลูท้ังใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์
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	 ของบรษิทัเพือ่เป็นอกีช่องทางหนึง่ในการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ	ทีส่�าคญั
	 ของบรษิทัและมุง่มัน่ทีจ่ะจดัให้เวบ็ไซต์ของบริษทัสามารถใช้งานและมี

ข้อมลูทีเ่ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ	เพือ่ให้นกัลงทุนและผูส้นใจทัว่ไปสามารถ
เข้าถึงข้อมลูของบรษิทัได้อย่างถกูต้อง	รวดเรว็	และเท่าเทยีมกนั	ทัง้นี้		
รปูแบบข้อมูลทีน่�าเสนอบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัอาจมคีวามแตกต่างกับ
ข้อมลูท่ีได้เผยแพร่ไปแล้วขึน้อยูก่บัข้อจ�ากดัและเทคโนโลยใีนการพฒันา

	 เวบ็ไซต์	แต่เนือ้หาส�าคัญของข้อมลูจะไม่มคีวามแตกต่างอย่างมีนยัส�าคญั

	 โดยในปี	2558	บริษัทจัดให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการ
และทิศทางการด�าเนนิธรุกจิและการเข้าร่วมกิจกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบ
ผูล้งทนุ	(	Opportunity	Day	)	ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
จ�านวน	1	ครั้ง	รวมถึงการพบปะนักวิเคราะห์ในทุกไตรมาสด้วย

2. การดแูลการใช้ข้อมลูภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 บรษิทัถอืว่าการดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในเป็นความรบัผิดชอบส�าคญั
ของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษิทัทีต้่องเกบ็รกัษาข้อมลู

	 ความลบัของบรษิทัอย่างเคร่งครดั	โดยเฉพาะข้อมลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผย
	 ต่อสาธารณะหรอืข้อมลูผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ	หรือราคาหุน้	

โดยได้ก�าหนดท่ีจะไม่ให้ใช้โอกาส	หรอืข้อมูลทีไ่ด้จากการเป็นกรรมการ	
ผูบ้รหิาร	หรอืพนกังานของบรษิทัในการหาประโยชน์ส่วนตวั	รวมถงึมี
การจ�ากดัการรบัรูข้้อมลูได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่
เกี่ยวข้องของบริษัทเท่านั้น	นอกจากนี้	บริษัทได้ก�าหนดให้ผูบ้รหิาร
รายงานการถอืหลกัทรพัย์	และการเปลีย่นแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ
ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	รวมถงึบริษัทได้มีการก�าหนด

	 นโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษรก�าหนดในการห้ามกรรมการผูบ้รหิาร
	 และพนกังานของบรษิทัซึง่อยูใ่นหน่วยงานทีร่บัทราบข้อมลูภายใน	

รวมถึงสามี	ภรรยา	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน	ไม่น้อยกว่า	
1	เดือน	หากผู้บริหารหรือพนกังานคนใดกระท�าผดิวนิยัจะต้องได้รบั
โทษซึง่มตีัง้แต่การตกัเตอืน	จนถึงการเลิกจ้าง	รวมถึงการด�าเนนิคดี
ตามกฎหมาย	โดยได้จดัท�าประกาศและแจ้งให้กรรมการ	ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วยทุกครั้ง

 2.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการบริษัท	และผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยได้ถือปฏิบัติและดูแลมิให้
กรรมการ	ผูบ้ริหารหรอืผูท่ี้เกีย่วข้องน�าข้อมลูภายในของบรษัิทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน	นอกจากนี้ได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทก�าหนด

	 ในการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมี
	 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์	มีส่วนได้ส่วนเสยี	หรืออาจมีความขดัแย้ง
	 ทางผลประโยชน์ในอนาคต	คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดแนวทาง
	 ด�าเนนิการตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั
	 รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น

เกี่ยวกับความจ�าเป็น	และความเหมาะสมของรายการนั้น	ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการ

	 ระหว่างกันทีอ่าจเกิดข้ึน	คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้เช่ียวชาญ
	 อิสระ	หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ

ระหว่างกนัดงักล่าว	เพือ่น�าไปประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ
บรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณไีป	และเพ่ือเป็นการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดขึน้	คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการ	และพนักงานของบริษัท	
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	โดยก�าหนดให้กรรมการ	และพนักงาน
หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิด					
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

	 นอกจากนี้	เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิด							
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชดัเจน	โดยในกรณทีีก่รรมการ
บรษิทัทีม่ส่ีวนได้เสยีในวาระใดๆ	กรรมการท่านนัน้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีง	
หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว	รวมทั้งก�าหนด
นโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร	และผู้ที่เกี่ยวข้องน�าข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

	 โดยในปี	2558	ไม่มกีรณทีีห่น่วยงานก�ากบัดแูลด�าเนนิการกบับรษิทั
ในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์ส�าคัญที่ไม่ถูกต้อง
และการสั่งให้แก้ไขงบการเงิน	รวมถึง	บริษัทไม่มีการส่งรายงาน
ทางการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปีล่าช้า	และไม่ได้รบัข้อร้องเรยีนใดๆ	
เกีย่วกบัการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการใช้ข้อมลูภายในของกรรมการ
และผู้บริหาร	หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องการดูแลเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	จงึแสดงให้เหน็ได้ว่าแนวนโยบายหรอืแนวทางปฏบิตัิ
ที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแล
จัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญใน
การก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย	และแนวทางที่
จะก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุ้น	ขณะเดยีวกนักค็�านงึถงึผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย	การก�าหนดโครงสร้าง	คุณสมบัติและ
ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทีเ่หมาะสมจะเป็นประโยชน์
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	รวมถึงบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการบรษิทัต้องเป็นผูม้คีวามรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์	วสิยัทศัน์	
และความซื่อสัตย์	ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อที่จะ
สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่	และมีความ
เป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม	พร้อมทั้ง	คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ	เพือ่ศกึษา	พจิารณา	กล่ันกรอง	และปฏบิตังิาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ					
มากยิ่งขึ้น	และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไป
โดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	จึงก�าหนดโครงสร้าง	กรอบการท�างาน	
และอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ไว้ดังนี้	

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้	ความสามารถ	
ประสบการณ์	ความซื่อสัตย์	และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด	
เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	ตามที่ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้	

ณ	วันที่	25	กุมภาพันธ์	2559	คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน	9	คน	แบ่งออกเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	คน	
กรรมการที่ไม่มีต�าแหน่งในการบริหารงาน	8	คน	ซึ่งในจ�านวนดังกล่าว
เป็นกรรมการอิสระ	4	คน	โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท	
ปรากฏในหัวข้อ	11.	โครงสร้างการจัดการ	ในหน้าที่	47	ของรายงาน
ประจ�าปีฉบับนี้

ทั้งนี้	กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตาม
ข้อก�าหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง	รายละเอยีดคณุสมบตักิรรมการอสิระปรากฏใน
หวัข้อ	11.		โครงสร้างการจดัการ	ในหน้าท่ี	56	ของรายงานประจ�าปีฉบบันี้

2. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณา
สรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ	ความรู้	
ความสามารถ	และประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงพิจารณา

ถึงองค์ประกอบ	อายุ	เพศ	ความหลากหลายในโครงสร้าง	อาทิ	ทักษะ	
วชิาชพี	ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านและทักษะทียั่งขาดอยู่	เป็นต้น	รวมถึง
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทมาเป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย	ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติ
ของการเป็นกรรมการหรอืกรรมการอิสระ	(แล้วแต่กรณี)	ตามทีก่ฎหมาย
บริษัทมหาชนจ�ากัด	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		
กฎหมายอื่น	ๆ		ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้		

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม
แล้วจะน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	การแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยที่ประชุม				
ผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ข้อบังคับของบริษัทและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างซือ่สตัย์	สจุรติ	โดยอทุศิเวลา	ใช้ความรู	้ความสามารถ	และประสบการณ์
เพือ่ประโยชน์ต่อการด�าเนินธรุกจิของบรษิทั	รวมถงึให้ค�าแนะน�าและก�ากบั
ดูแลให้บริษัทมีการด�าเนินงาน	ภายใต้กรอบของกฎหมาย	วัตถุประสงค์	
ข้อบังคับ	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างเคร่งครัด	ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม	ให้ค�าแนะน�า	ก�าหนด	
และอนุมัติวิสัยทัศน์และกลยุทธ์	ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั	
รวมทัง้	ตดิตาม	ควบคมุ	และก�ากบัดแูลการบรหิารและการด�าเนนิงานของ
บรษิทัให้เป็นไปตามนโยบาย	กลยทุธ์	แผนงาน	และเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	
โดยค�านึงถึงและระมัดระวังผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	
อย่างสม�า่เสมอ	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

ทัง้น้ี	คณะกรรมการบรษัิทพจิารณา	ก�าหนด	และจดัให้มรีะบบการรายงาน
ทางการเงินและบัญชี	การตรวจสอบภายใน	การบริหารความเสี่ยง	และ
การควบคมุภายในทีเ่หมาะสม	เพยีงพอ	และเชือ่ถอืได้	เพือ่ให้การปฏบิตังิาน	
มคีวามครบถ้วนถกูต้อง	และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	
รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	
และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	พร้อมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วนและทันเวลา	อีกทั้ง	ห้ามมิให้
กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการ				
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและ
บริษัทย่อย	รวมถึง	ในกรณีที่กรรมการ	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	
หรือมีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	(ตามข้อบงัคบับรษิทั	กฎหมาย	และตามทีส่�านกังาน	
ก.ล.ต.	และตลท.	ประกาศก�าหนด)	ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดก�าหนดให้
บุคคลดังกล่าว	ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ	
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การปฏบิตัหิน้าท่ี	หรอืการอนมุตักิจิการใดท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับ
อนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้	คณะกรรมการบริษทัต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขต่าง	ๆ	ที่กฎหมายก�าหนดให้ครบถ้วน	คณะกรรมการบริษัทมี
อ�านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น						
รองประธานกรรมการได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริษัทจ�านวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อด�าเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรอืหลายอย่างแทนคณะกรรมการบรษิทัได้	โดยในการมอบอ�านาจ
นั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการบริษัท	และมีการ
ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของผูร้บัมอบอ�านาจไว้อย่างชดัเจน	ตลอดจน
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบรษิทัได้	โดยคณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจในการแก้ไข
เปลีย่นแปลงขอบเขต	อ�านาจหน้าทีข่องคณะอนกุรรมการ	คณะกรรมการ
ชุดย่อยได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการคนหนึง่ท�าหน้าที่
กรรมการผู้จัดการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	
โดยคณะกรรมการบริษัทมอี�านาจในการแก้ไขเปลีย่นแปลงขอบเขต	อ�านาจ
หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร

ทั้งนี้	การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้น	จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ							
มอบอ�านาจ	หรอืมอบอ�านาจช่วงให้ผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจสามารถอนมุตัริายการ
ทีต่นหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง	มส่ีวนได้เสยี	หรืออาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์อื่นใด	(ตามกฎหมาย	ข้อบังคับบริษัท	ส�านักงาน	
ก.ล.ต.		และตลท.	ประกาศก�าหนด)	กับบริษัทหรือบรษิทัย่อย	ยกเว้น	
เป็นการอนมุตักิารเข้าท�ารายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้	ทั้งนี้	ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่อง
ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่ส�าคัญ	ดังนี้	

1.	 รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแล	
	 ตดิตาม	ให้การบรหิารงานของบรษิทัให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบาย
	 ที่ก�าหนดไว้
2.	 ท�าหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุม

ผู้ถือหุ้น
3.	 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมี

การลงคะแนนเสียงเท่ากัน
4.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนดให้มีการประชมุปกตเิป็นประจ�าทกุไตรมาส	
และสามารถก�าหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็น	
โดยเสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการพจิารณาก�าหนดการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี	เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม			
ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ประธานกรรมการบรษัิทหรอืผูท่ี้ได้รบั
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	
พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน	เพียงพอให้แก่กรรมการบริษัท
แต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วันก่อนวันประชุม	เว้นแต่	มีเหตุจ�าเป็น
เร่งด่วนเพื่อรักษาสทิธิหรอืประโยชน์ของบริษทัจะแจ้งนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน
และก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริษัท
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม	และประธานกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ประธานใน				
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั	ในกรณทีี	่ประธานกรรมการบรษิทัไม่อยู่ใน
ทีป่ระชมุหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏบัิตหิน้าทีไ่ด้ให้กรรมการ
บริษัทเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้เลขานกุารบรษิทัท�าหน้าทีบ่นัทกึการประชมุ
เป็นลายลักษณ์อักษร	และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษัท	รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมส�าหรับกรรมการบริษัท	
และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา	

ทัง้นี	้แม้การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจะก�าหนดไว้เป็นประจ�าทกุไตรมาส
แต่ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายจัดการก็ได้มี
การน�าส่งรายงานผลการด�าเนินการให้แก่กรรมการทุกท่านทราบทาง
อีเมล์ด้วยเป็นประจ�าทุกเดือน

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการก�าหนดการประชุมไว้เป็นการ
ล่วงหน้าทัง้ปี	และสามารถก�าหนดการประชุมเพิม่เติมได้ตามความจ�าเป็น
เช่นกนั	รวมถงึ	มกีารจดัท�าบนัทกึและจดัท�ารายงานการประชมุไว้ทกุครัง้ด้วย	

ในปี	2558	บริษทัได้มีการประชมุคณะกรรมการบริษทั	และคณะกรรมการชดุย่อย
โดยแสดงจ�านวนครั้งที่ประชุม	และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการบริษัท
แต่ละท่านสรุปได้	ดังนี้

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท(1)

รายชื่อ

คณะ
กรรมการ

บริษัท
จ�านวนการ

ประชุม/
การเข้าร่วม

ประชุม

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
จ�านวนการ

ประชุม/
การเข้าร่วม

ประชุม

คณะ
กรรมการ
บริหาร

จ�านวนการ
ประชุม/

การเข้าร่วม
ประชุม

คณะ
กรรมการ
สรรหา

จ�านวนการ
ประชุม/

การเข้าร่วม
ประชุม

คณะ
กรรมการ
ก�าหนด

ค่าตอบแทน 
จ�านวนการ

ประชุม/
การเข้าร่วม

ประชุม

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
จ�านวนการ

ประชุม/
การเข้าร่วม

ประชุม

คณะ
กรรมการ
ก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
จ�านวนการ

ประชุม/
การเข้าร่วม

ประชุม

การประชุม
กรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหาร
(Non 

executive 
director)
จ�านวนการ

ประชุม/
การเข้าร่วม

ประชุม

นายประสิทธิ์	โฆวิไลกูล 7/7 - - 3/3 5/5 - - 1/1

นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี 6/7 - 9/12 3/3 5/5 - 1/2 -

นายวิกรม	คุ้มไพโรจน์ 7/7 8/8 - 3/3 5/5 - 2/2 1/1

นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช 7/7 8/8 - - 5/5 - 2/2 1/1

นายชัย	จรุงธนาภิบาล 7/7 8/8 - - - 7/7 2/2 1/1

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

นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร 7/7 - 8/12 - 5/5 - - -

นายมารุต	บูรณะเศรษฐกุล 7/7 - 12/12 - - 2/7 2/2 -

นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์ 7/7 - 12/12 - - 5/7 - -

หมายเหตุ

(1)	 กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้นเนื่องจากมีเหตุจ�าเป็น	กรรมการที่มิได้เข้า
ร่วมประชุมจะได้แจ้งลาการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง
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6. ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้ให้ความเหน็ชอบต่อการก�าหนดวสิยัทศัน์	ภารกจิ	
กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนธุรกิจ	และงบประมาณของบริษัท	โดยก�าหนดให้
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง	เพื่อติดตาม
ผลด�าเนินงานของบริษัท	และรับทราบการด�าเนินการที่ส�าคัญของ
ฝ่ายจดัการ	รวมถงึได้จดัให้มกีลไกในการก�ากบัดแูล	ตดิตาม	และประเมนิผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งระยะสั้น	
และระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้
วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน	โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท	ในหัวข้อเกี่ยวกับโออิชิ	หัวข้อย่อยวิสัยทัศน์และพันธกิจ	ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้น�าและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น	เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุ่นใหม่”

พันธกิจ

1.	 รักษาคณุภาพการผลติและการบรกิารธรุกจิ	ทางด้านอาหาร		
	 และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	มุ่งมั่นสร้างและรักษาความนิยมของ					
	 ผูบ้ริโภค	ในสนิค้าของ	“โออชิิ”	ให้มคีวามต่อเน่ือง	อกีท้ังให้ความส�าคัญ
	 กบัการผลติสินค้าให้ได้มาตรฐาน	มีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี
2.	 เลอืกใช้วตัถุดบิทีม่คุีณภาพปลอดภัยและสร้างความพงึพอใจสงูสดุ

แก่ลูกค้า	เพื่อให้ได้รับการยอมรับ	จากทั้งตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

3.	 ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	โดยการน�าเทคโนโลยีที่
ทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการผลิต	การวจิยั	และการพฒันาผลติภณัฑ์		
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการแข่งขัน	ในด้านราคาและด้าน
คุณภาพ	กับคู่แข่งขัน	ทั้งในและต่างประเทศ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่	
ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทย	มีความเจริญเติบโต				
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น

โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที	่1/2559	ซึง่ประชุมเมือ่วนัที	่25	กมุภาพนัธ์	
2559	ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าวสิยัทศัน์และพนัธกิจดงักล่าวข้างต้นยงัคง
มีความเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทได้ก�าหนด	“วิสัยทัศน์ 2020”	ซึ่งประกอบด้วย
กลยทุธ์หลกั	5	ประการ	ได้แก่	1.	การเตบิโตอย่างมีประสิทธิภาพ	(Growth)	
2.	ความหลากหลายของตลาดและผลิตภณัฑ์	(Diversity)		3.	การสร้าง
ตราสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภค	(Brand)	4.	การขายและการกระจายสินค้า
ที่เข้มแข็งและครอบคลุม	(Reach)	และ	5.	ความเป็นมืออาชีพ	
(Professionalism)	ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นแนวทางและแผนระยะยาว
เพือ่ให้ทกุกลุม่ธรุกจิภายใต้กลุม่บรษิทั	ใช้เป็นแนวทางเพือ่ให้การด�าเนนิการ
และการก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	อันเป็น					
การสร้างความแขง็แกร่ง	การจัดสรรและบริหารจดัการทรพัยากรร่วมกนั
อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	และสร้าง
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นของแต่ละกลุ่มบริษัท	รวมถึงเป็น	
การสร้างโอกาสให้แก่บุคลากรภายใต้กลุ่มบริษัทในการพัฒนาศักยภาพ
และโอกาสที่ดีในการท�างานอีกด้วย

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทก�าหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท
ทัง้กรรมการอิสระ	กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	และกรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้ริหาร
อย่างเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทมีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้	บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมี
การประชุมร่วมกันเองตามความเหมาะสม	โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือ						
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม	เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้
อภิปราย	หารือประเด็นปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ	
หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควร	โดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในปี	2558	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	(Non	Executive	Director)		
ได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม	จ�านวน	
1	ครั้ง	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2558

8. การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นคนละ
บุคคลกัน	เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ากับดูแล	และหน้าที่ในการบริหาร
จดัการออกจากกันอย่างชัดเจน	โดยประธานกรรมการบรษัิทท�าหน้าท่ีเป็น
ผูน้�าคณะกรรมการบรษิทัในการพจิารณาและให้ความเหน็ชอบในนโยบาย
ภาพรวม	เช่น	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ์	และนโยบายก�ากับดูแลกิจการ	
ในขณะที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้น�าคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ
มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก�าหนดไว้

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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9. วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	ให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ใน
ต�าแหน่งนานท่ีสดุออกจากต�าแหน่งจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ
บรษิทัทัง้หมด	ถ้าจ�านวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	
ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม	ทั้งนี้	กรรมการ
บรษิทัท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจได้รบัการเสนอชือ่ต่อท่ีประชมุ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้	ยกเว้น	
กรรมการอสิระท่ีไม่ควรมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตดิต่อกนัเกินกว่า	3	วาระ	
หรอื	9	ปี	เว้นแต่	กรรมการอิสระท่านใดมคีวามเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่ง
นานกว่านัน้	คณะกรรมการบรษิทัอาจพิจารณาความเป็นอสิระ	ความเหมาะสม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า	3	วาระ	หรือ	9	ปี	ดังกล่าวเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปได้

นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการบริษัทจะพ้นจาก
ต�าแหน่งตามเหตุที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้	และใน
กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย	เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน	เว้นแต่วาระของ
กรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน	โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับ
แต่งตั้งใหม่จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการบรษิทัซ่ึงตนแทน	ทัง้น้ี	การแต่งตัง้ดงักล่าวต้องผ่านมตอินมุตัิ
ของคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ�านวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่

10. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะ	มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ1	ครั้ง	เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การพฒันาและปรบัปรงุการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการบรษัิท	โดยทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษทั	ครัง้ที	่7/2558	ซึง่ประชมุเมือ่วนัที	่10	พฤศจิกายน	
2558	ได้มีมติอนุมัติแบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ฉบับแก้ไข	ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล	ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมิน
สอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เพือ่ให้กรรมการบริษัทใช้ในการประเมิน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	ส�าหรับปี	2558	เป็นต้นไป	
ทัง้น้ี	ในปี	2558	คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ
ได้มีการประเมินการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

11. การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการพิจารณาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทภายใต้กระบวนการที่เหมาะสม	และสามารถตรวจสอบได้
อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทัง้นี	้คณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและบ�าเหน็จกรรมการ	
รวมถงึค่าตอบแทนในรปูแบบอืน่ๆ	(ถ้าหากม)ี	เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุม									
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามล�าดับต่อไป

โดยในการก�าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัในทกุรูปแบบ		คณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	โดยค่าตอบแทนต้องมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่	ผลการปฏบัติงานและ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการ						
ที่มีคุณสมบัติ	และความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติ
หน้าทีใ่ห้บรรลวุตัถปุระสงค์	เป้าหมายและทศิทางธรุกจิทีบ่รษิทัก�าหนดไว้ได้

12. การปฐมนิเทศ

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน	
เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท	หน้าที่	
ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท	นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	ตลอดจนสร้างความรู้	ความเข้าใจในธุรกิจ	
กลยุทธ์	ผลิตภัณฑ์	แผนธุรกิจและการด�าเนินงานต่างๆ	ของบริษัท		
รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ	ของบริษัทเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

13. การพัฒนากรรมการบริษัท

บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิ	และสนับสนนุให้กรรมการของบรษิทัทกุคนเข้าร่วม
การสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัด
ขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	
Directors	Association)	หรือ	IOD	และตลท.	รวมถึงองค์กรอิสระหรือ
หน่วยงานต่าง	ๆ		เพื่อเสริมสร้างความรู้	และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
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14. แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

บรษิทัจดัให้มกีารจดัท�าและตดิตามความคบืหน้าของแผนสบืทอดต�าแหน่ง
ที่ครอบคลุมต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง	เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์					
อันสามารถสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญต่อไปในอนาคต	และจัดให้มี											
การทบทวนและรายงานแผนสืบทอดต�าแหน่งตามความเหมาะสม	ทั้งนี้	
เพื่อเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการ
สืบทอดงานหรือต�าแหน่งที่ส�าคัญของบริษัท	บริษัทจะจัดให้ผู้บริหาร
ระดับสูงเร่ิมเข้ารับการอบรมในหลักสูตร	Director	Certification	
Program	(DCP)	หรือ	Director	Accreditation	Program	(DAP)			
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	
of	Directors	Association)	เพือ่สร้างพืน้ฐานความเข้าใจในหลกัเกณฑ์
การปฏิบัติหน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียน	
ซึง่นอกจากจะเป็นการเตรยีมความพร้อมแล้วยังเป็นประโยชน์แก่ผูบ้รหิาร
ในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทด้วย

15. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีก�าหนด		โดยมีขอบเขต	
อ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.	 มีอ�านาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และหน่วยงาน
ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องก�าหนด

16. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน	6	ชุด		
เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	คือ	คณะกรรมการ
บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง											
คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการ
ก�ากบัดูแลกจิการทีด่	ีโดยองค์ประกอบ	คณุสมบตั	ิการประชมุ	วาระการด�ารง
ต�าแหน่ง	และขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
ชุดย่อยแต่ละชุดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ใน
กฎบัตร	หรือค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนั้นๆ	

นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียด
โครงสร้าง	องค์ประกอบ	บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	การปฏบิตังิาน	
การเข้าร่วมประชุม	จ�านวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนุกรรมการ	รวมถึงกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทไว้ใน
หัวข้อ	11	โครงสร้างการจัดการในหน้า	47	ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้

17. การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณของบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัในการเผยแพร่และสนบัสนนุ
ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้	ความเข้าใจและความร่วมมือของทุกคนองค์กร		
ในอันท่ีจะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและ	
จรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์								
และความมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับการก�ากับดูแลกิจการ										
ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายให้มีการสื่อสารให้พนักงาน
ทราบถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท	
อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและ
กระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณ
ของบริษทัอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่น�ามาปรบัปรงุแก้ไขและพฒันาให้การปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ	เป็นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกัน									
ทั้งองค์กร

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558

127



18. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม						
ทุกด้าน	เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย	ข้อบังคับ	
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ	และถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง	รักษา	และดูแลเงินทุนของ						
ผู้ถือหุ้น	และสินทรัพย์ของบริษัท	ก�าหนดล�าดับชั้นของการอนุมัติ	และ
ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร	และพนกังาน	ก�าหนดระเบยีบการปฏบิตังิาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	ก�าหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�า
หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่าง								
ถูกต้อง	รัดกุม	ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	และเป็นไปตามที่กฎ	และ
ระเบียบต่างๆ	ก�าหนดไว้	รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลการด�าเนินงานและบริหารงานของบริษัท	เพื่อให้บริษัทมี	
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	ระบบรายงานทางการเงินที่							
น่าเชื่อถือ	โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับรายงานโดยตรง
จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
อสิระในการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบ	และถ่วงดุลได้อย่างเตม็ทีโ่ดยให้ขึน้ตรง
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏบิตัิ
งานของบรษิทัได้ด�าเนนิการตามแนวทางทีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครดัและมี
ประสิทธิภาพ	โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละ
ครัง้	หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบท่ี
ส�าคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ	นอกจากนี้	คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหาร	
รับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง	รวมถึงเป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง						
ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก										
บริษัทด้วย

19. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงต่างๆ	อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท	โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ	และผู้บริหารครอบคลุม	
ทุกหน่วยงานที่ส�าคัญของบริษัท	เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน	และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร	รวมถึงความเสี่ยงต่อ							
การทุจริตคอร์รัปชั่น	ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษา
หารือเพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก	ความเสี่ยงรอง	และความเสี่ยง	
ที่ไม่มีนัยส�าคัญ	พร้อมแนะน�าแนวทางแก้ไข	วิธีการบริหารจัดการ	หรือ
บรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่างๆ		และมีการติดตาม
ความคืบหน้าในการด�าเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง	รวมถึงจัดท�า
เป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อ								
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและในรายงานประจ�าปีด้วย	ส�าหรับ
ความเสี่ยงที่ถือเป็นความเสี่ยงหลักของบริษัทปรากฏในหัวข้อ	7        
ปัจจัยความเสี่ยงในหน้า	36	ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้

นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดเป็นนโยบายการก�ากับดูแล
กจิการ	และจรยิธรรมธุรกจิกลุม่โออชิกิรุ๊ป	เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิธรุกจิ
ส�าหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	ทั้งนี้	คณะกรรมการ
บริษทัจะทบทวนและปรับปรุงหลักการดแูลกิจการอยูเ่สมอ	โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อสนับสนุน							
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการก�ากับดูแลกิจการ	
ซึ่งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ	ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจาก
การด�าเนินธุรกิจ	สภาพแวดล้อม	สถานการณ์	รวมทั้งกฎระเบียบและ						
ข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย	ซึ่งนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ฉบับปรับปรุง	มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2557	และได้	
เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ	เกี่ยวกับโออิชิ	หัวข้อย่อย									
การก�ากับดูแลกิจการ

อย่างไรก็ดี	ในปี	2558	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท
ได้ด�าเนินการและปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	จริยธรรม
ธุรกิจกลุ่มโออิชิกรุ๊ป	และมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ	รวมถึงในปีที่ผ่านมาบริษัท	ไม่มี							
การกระท�าผิดกฎหมาย	และกฎระเบียบใด	ๆ	ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	และ
ตลท.	อีกทั้ง	บริษัทได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัท					
จดทะเบียนปี	2558	ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยในระดับ	“ดีมาก”	ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้นจากปี	2557	ที่ได้รับ	
การประเมินในระดับ	“ดี”	อีกด้วย
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จากความทุ่มเทของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ ด้าน               
ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะสร้าง           
ความภาคภูมิใจให้กับชาวโออิชิแล้ว ยังเป็นแรงผลักดันให้บริษัทไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาต่อยอดกิจกรรม CSR ต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุด
แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทได้น�าแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร
จัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-IN-PROCESS) โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบายและการด�าเนินการดังนี้ 

นโยบายและการด�าเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของกิจการและ
สังคมโดยรวม (CSR-IN-PROCESS)

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บรษิทัและบรษิทัย่อยด�ำเนนิกจิกำรอย่ำงถกูต้องตำมกฏหมำยและกฏ
ระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง มคีวำมโปร่งใส ให้ข้อมลูทีส่�ำคญัอย่ำงครบถ้วน 
ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท
อย่ำงเคร่งครัด  ทั้งนี้ โดยยึดหลักธรรมำภิบำลจรรยำบรรณธุรกิจ และมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ใช้กลยุทธ์ในกำร
แข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพได้
มำตรฐำนระดับสำกล เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและภำพลักษณ์ที่ดีใน
สำยตำผู้บริโภคนอกเหนือจำกกำรได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้ำนคุณภำพ
และรำคำ พร้อมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม โดย
ค�ำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงำน ชุมชน
และสังคม คู่ค้ำ ลูกค้ำและประชำชน หน่วยงำนภำครัฐ และผู้มีส่วนได้
เสียอื่น ๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน เพรำะผู้มีส่วนได้เสียเหล่ำนั้นถือเป็นส่วน
ร่วมและองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่จะสนับสนุน ส่งเสริมและเกื้อกูลให้กำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทประสบควำมส�ำเร็จและมีควำมเจริญเติบโต
ก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน

นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรก�ำหนดแนวนโยบำยและเจตนำรมณ์อย่ำงชัดเจน
ที่จะต่อต้ำนและไม่สนับสนุนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กรทุกรูปแบบ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมธุรกิจและ
นโยบำยด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท รวมถึง มีกระบวนกำร
ป้องกันกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นผ่ำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

กำรยึดมัน่ในวฒันธรรมของบรษิทั กำรสนบัสนนุและเคำรพในกำร
ปกป้องสทิธมินษุยชน และไม่สนบัสนนุหรอืท�ำธุรกจิกบัผูป้ระกอบกำรทีม่ี
ควำมเกีย่วข้องกบักำรละเมดิสทิธมินษุยชน รวมถงึมกีำรปฏบัิติต่อ
พนกังำนอย่ำงเท่ำเทยีมเป็นธรรม และส่งเสรมิควำมเสมอภำค โดยจดัให้มี
สวสัดกิำร ควำมปลอดภยัและสุขอนำมัยในสถำนที่ท�ำงำนอย่ำงเหมำะสม 
ไม่ใช้แรงงำนเด็กและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เพื่อรักษำหลักธรรมำภิบำลในกำรด�ำเนินธุรกิจ บริษัท ได้ปฏิบัติต่อ
พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม และเป็นไปตำมที่กฎหมำยและกฏเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องก�ำหนด กล่ำวคือ เคำรพสิทธิในกำรท�ำงำนตำมหลักสิทธิ
มนุษยชน ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ จัดให้มีควำมเสมอภำคกันในกระบวนกำร
คัดกรองและจัดสรรบุคลำกรให้เหมำะสมกับต�ำแหน่งงำน พร้อม
พิจำรณำสิทธิประโยชน์ ทั้งรำยได้และสวัสดิกำรต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 
รวมถึงส่งเสริมโอกำสและควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำนให้กับพนักงำน
โดยส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของพนักงำน เพื่อยกระดับ
กำรท�ำงำนให้เป็นมืออำชีพมำกยิ่งขึ้น 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ได้มำตรฐำนระดับสูง ไม่ก่อให้
เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ควำม
ส�ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรผลิตและให้บริกำรในทุกขั้นตอน

ส�ำหรับธุรกิจอำหำร “ครัวกลำง” ของบริษัทถือเป็นโรงงำนผลิตอำหำร
ทีไ่ด้มำตรฐำนระดบัโลก เพรำะทกุขัน้ตอนกำรผลติได้มำตรฐำนเทยีบเท่ำ
ระดับสินค้ำส่งออกในตลำดโลก ภำยใต้ระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
สินค้ำและบริกำรที่ได้รับกำรรับรองระดับสำกล ได้แก่ ระบบ GMP/
HACCP และระบบ BRC (British Retail Consortium) ซึ่งเป็นระบบ
คุณภำพด้ำนควำมปลอดภัยทำงอำหำร (Food Safety) ด้วยผลกำร
ประเมินระดับดีเยี่ยม (เกรด A) อีกทั้งได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นสถำน
ประกอบกำรเพือ่กำรส่งออกจำกกรมประมง ด้วยผลกำรประเมนิระดบัดเีย่ียม 
(โรงงำนระดับ 1) นอกจำกนัน้ ยังใช้กลยุทธ์ “QSC + 2Vs” ซึ่งหมำยถึง
คุณภำพของอำหำรที่ผำ่นกำรปรงุแต่งอย่ำงถกูสขุลักษณะ ผ่ำนกำรคดั
สรรเลอืกใช้วตัถดุบิธรรมชำตทิี่สะอำด สด ใหม่ ปลอดภัย บริษัทถือเป็น
เป็นผู้ประกอบกำรรำยแรกในภูมิภำคเอเชียที่น�ำระบบกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพสินค้ำและบริกำร “IQHSM” (Integrated Quality 
Hygiene Safety Management) หรือ “คุณภาพสุขลักษณะและ
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ความปลอดภัยของอาหารเชิงบูรณาการสากล” มำบรหิำรจดักำรร้ำน
อำหำรญีปุ่น่ชัน้น�ำในเครอืโออชิติัง้แต่ปี 2551 เป็นต้นมำ จนได้คณุภำพ
มำตรฐำนของ ISO 9001 (2008) Codex GMP/GHP 2003 และ Codex 
HACCP 2003  ในระดับสำกล

ในขณะทีธ่รุกิจเครือ่งด่ืม บรษิทัถอืเป็นต้นแบบผูป้ระกอบกำรในเมอืงไทย
ที่น�ำเทคโนโลยีกำรผลิตและบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic 
Filling) จำกประเทศญี่ปุ่นมำใช้ในกระบวนกำรผลิตเครื่องดื่มชำเขียว 
“โออิชิ กรีนที” โดยวัตถุดิบใบชำเขียวคุณภำพจำกธรรมชำติที่ผ่ำน
กระบวนกำรผลิตด้วยเทคโนโลยดีงักล่ำว จะยงัคงไว้ซึง่รสชำตแิละคณุค่ำ
ตำมวิถีกำรชงชำแบบต้นต�ำรับญี่ปุ่น อีกทั้งยังถือเป็นโรงงำนแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่น�ำเทคโนโลยีกำรผลิตแบบกรอง 2 ชั้นในห้องฆ่ำเชื้อ 
(Double Clean Room) มำใช้ ซึ่งนับเป็นกระบวนกำรผลิตภำยใต้
สภำพแวดล้อมที่สะอำดที่สุดเทียบเท่ำห้องผ่ำตัดในโรงพยำบำล 

นอกจำกนี้ โรงงำนผลิตเครื่องดื่มโออิชิที่นิคมอุตสำหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธำนี และที่จังหวัดสระบุรี ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
ตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร TAS 9023-2007 GMP 
Codex Alimentaruis รวมทั้ง ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระดับสำกลใน
ระบบอื่น ๆ ดังนี้ ระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม 
TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentaruis ระบบกำรจัดกำร
คุณภำพ ISO9001:2008 (Quality Management System) ระบบ
กำรจัดกำรควำมปลอดภัยในอำหำร ISO22000:2005 (Food Safety 

Management System) ระบบกำรจดักำรสิง่แวดล้อม ISO14001:2004 
(Environment Management System) มำตรฐำนอำหำรฮำลำล 
HALAL Food Standards และอุตสำหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 Green 
Industry รวมถึง ได้มำตรฐำนองค์กำรอำหำรและยำของสหรัฐอเมริกำ 
LACF USFDA กล่ำวคือ อำหำรในภำชนะบรรจุปิดสนิทที่มีควำมเป็น 
กรดต�่ำ อีกทั้ง โรงงำนผลิตเครื่องดื่มโออิชิที่จังหวัดสระบรุ ียงัได้รบั      
กำรรบัรองมำตรฐำนควำมปลอดภยัด้ำนอำหำรระดบัสำกล BRC Issue 6 
Global Standard For Food Safety เพิ่มอีกด้วย ผู้บริโภคจึงสำมำรถ
มัน่ใจและเชือ่มัน่ได้ว่ำกำรบรโิภคผลติภณัฑ์และใช้บรกิำรต่ำงๆ ของบรษัิท 
ผู้บริโภคจะได้รับควำมปลอดภัยในระดับสูงภำยใต้มำตรฐำนระดับสำกล
ดังกล่ำวข้ำงต้น

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

หนึง่ในนโยบำยส�ำคญัของบรษิทั นอกจำกพฒันำกระบวนกำรด�ำเนนิงำน
ให้มปีระสทิธภิำพสงูสดุแล้ว บรษิทั ยงัให้ควำมส�ำคญักบักำรบรหิำรจดักำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงรับผิดชอบและยั่งยืน ทั้งกำรป้องกันมลภำวะ       
ลดกำรใช้พลังงำนและกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภำพ
สูงสุด โดยกระบวนกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ ดังกล่ำวนอกจำกจะได้รับ
ประโยชน์ด้ำนกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมแล้วบริษัทยังได้รับประโยชน์
ด้ำนกำรลดค่ำใช้จ่ำยอีกทำงหนึ่งด้วย ดังนี้

คุณภาพสุขลักษณะ
และความปลอดภัยของอาหาร
เชิงบูรณาการสากล
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• โรงงานผลิตชาเขียวโออิชิกรีนทีที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เป็น
โรงงำนทีอ่อกแบบบนพืน้ฐำนของกำรเป็นโรงงำนสเีขยีวเพือ่สิง่แวดล้อม
ที่มีควำมทันสมัยระดับโลก น�ำเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงำนมำ
ใช้กับโครงสร้ำงตัวอำคำร อำทิ กำรใช้ระบบปรับอำกำศแบบ 
Econo-Pilot Cooling System แบบเดยีวกบัทีใ่ช้ในอตุสำหกรรม

 ญี่ปุ่น และกำรใช้ผนังเบำเพื่อช่วยลดกำรดูดซับควำมร้อนจำก
ภำยนอกอำคำร ช่วยประหยัดพลังงำนได้สูงสุดถึงร้อยละ 50 อีกทั้ง
ยังออกแบบอำคำรบำงส่วนเป็นแบบโปร่งแสง เพื่อให้สำมำรถใช้
แสงธรรมชำติภำยในตัวอำคำรให้ได้มำกที่สุด จึงช่วยลดกำรใช้
ไฟฟ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้น ยังน�ำแนวคิดในกำร
ปรับปรุงหรือที่เรียกว่ำ “Kaizen” มำใช้ในกระบวนกำรผลิต ได้แก่ 

	 •	 การเปลี่ยนต้นก�าลังของลมที่ใช้ในการเป่าขวดชาหลังออกจาก
ห้องบรรจุ จำกระบบ Air Compressor มำเป็น Hi-Speed 
Motor Blower สำมำรถช่วยลดกำรสูญเสียพลังงำนไฟฟ้ำลง
ไปเป็นมูลค่ำกว่ำแสนบำทต่อปี 

	 •	 ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อน�าน�้า	Condensate	ในกระบวนการต้มชา	
กลับมำ reuse ใช้ในระบบ boiler เพื่อผลิต Steam ส�ำหรับใช้
ในกระบวนกำรผลิต  โดยนอกจำกน�้ำ Condensate ที่ถูกน�ำ
กลับมำใช้จะมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ใช้ในกระบวนกำร
ผลติแล้ว ยงัสำมำรถช่วยลดกำรใช้พลงังำนจำกกำร Pre-heat 
น�้ำก่อนเข้ำสู่ boiler ได้เป็นอย่ำงดี 

	 •	 ติดตั้งอุปกรณ์	VSD	เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ	
High Pressure Pump ให้สัมพันธ์กับปริมำณกำรผลิตน�้ำ RO 

ส่งผลให้ประหยัดไฟฟ้ำในขั้นตอนกำรผลิตน�้ำ RO โดยที่ยัง
สำมำรถคงคุณภำพของน�้ำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 

	 •	 การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอด	T8 เป็นหลอด LED ช่วยลด
ปริมำณกำรใช้กระแสไฟฟ้ำได้กว่ำร้อยละ 60 

• ครวักลางโออชิิที ่อ�าเภอบ้านบงึ จงัหวดัชลบรุ ีเป็นโรงงำนและสถำนท่ี
 ผลติวตัถดุบิทีไ่ด้มำตรฐำนระดบัสำกล โดยผลติอำหำรทีห่ลำกหลำย 

ทั้งกำรเตรียมอำหำรสดที่ใช้ส่งเป็นวัตถุดิบให้ร้ำนอำหำรญี่ปุ่นใน
เครือของบริษัท รวมทั้งผลิตเกี๊ยวซ่ำ แซนวิช และผลิตภัณฑ์ปรุงรส
ต่ำงๆ เช่น ซอส น�้ำจิ้ม และน�้ำซุป เป็นต้น  โดยที่ครัวกลำงมีกำรใช้

 น�ำ้ในปรมิำณทีส่งูจงึให้ควำมส�ำคญักบั “กำรจดักำรระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยี”
 โดยของเสียทั้งหมดถูกส่งไปยังบ่อรวมน�้ำเสียของโรงงำน หรือที่

เรียกว่ำ “บ่อปรับสภำพ” (Equalization Tank) ท�ำหน้ำที่ปรับค่ำ  
pH และปรับสภำพน�้ำเสียรวมให้มีค่ำสม�่ำเสมอ แล้วจึงส่งไปบ�ำบัด
ต่อที่บ่อเติมออกซิเจน หรือ “บ่อเติมอำกำศ” (Aerated Lagoon) 
โดยใช้เครื่องเติมอำกำศ (Aerator) แบบทุ่นลอยเติมออกซิเจนใน
น�้ำให้มีปริมำณเพียงพอ เพื่อย่อยสลำยสำรอินทรีย์ในน�้ำเสียได้ตำม
ธรรมชำติ หลังจำกนั้นจึงส่งต่อไปยัง “บ่อตกตะกอน” (Polishing 
Pond) เพื่อปรับสภำพน�้ำทิ้งและช่วยท�ำให้สิ่งสกปรกที่อยู่ในน�้ำเสีย
ตกตะกอน แล้วจึงน�ำน�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วไปรีไซเคิลต่อด้วยกำร
ใช้รดน�้ำต้นไม้ภำยในโรงงำน นอกจำกนั้นยังปรับปรุงวิธีกำร 
Operate Boiler เพื่อลดกำรใช้ก๊ำซ LPG ส่งผลให้ลดกำรน�ำเข้ำ
ก๊ำซ LPG  จำก 4  รอบต่อเดือน เหลือเพียง 3 รอบต่อเดือน          
ถือเป็นกำรลดกำรใช้และช่วยประหยัดพลังงำนรวมถึงลดค่ำใช้จ่ำย          
ได้หลำยแสนบำทต่อปี 
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6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นับเป็นระยะเวลำกว่ำ 10 ปี ที่บริษัท เข้ำไปด�ำเนินกิจกำรภำยในเขตนิคม
อุตสำหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธำนี เขตนิคมอุสำหกรรมอมตะนคร 
จังหวัดชลบุรี รวมถึง ภำยในเขตอ�ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และ      
อ�ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งก่อให้เกิดและสร้ำงกำรจ้ำงงำนในพื้นที่
นั้นๆ เป็นจ�ำนวนมำก ช่วยให้ประชำกรในชุมชนได้มีอำชีพและรำยได้อัน
เป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงในชุมชน 

นอกจำกนั้น บริษัท ยังสร้ำงแนวร่วมองค์กรให้มีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมรับผดิชอบต่อสงัคม โดยรณรงค์ให้พนักงำนของบริษทั โออชิ ิเทรดดิง้ 
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโรงงำนช่วยกันพัฒนำและ
ให้ควำมรู้แก่ชุมชนด้ำนสิ่งแวดล้อมของชุมชน ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ 
กำรจดัโครงกำรปลกูป่ำ “Oishi Go Green คนืป่ำ ปันน�ำ้ใจ” ที่ชุมชน       
ไผ่เจริญ ต�ำบลแสลงพัน อ�ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อกระตุ้น
กำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนด้ำน CSR และเพื่อให้เกิดพลังเครือข่ำย
ขับเคลื่อนผลักดันให้ชุมชนและสังคมเกิดกำรพัฒนำและดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�าเนิน
 ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่ๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมจำกกำรด�ำเนิน        
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพำะเรื่องสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรผลิต
บรรจภัุณฑ์แบบขวดพลำสตกิ PET ด้วยเทคโนโลยกีำรผลติและบรรจเุย็น
ทีทั่นสมยั ส่งผลให้ลดกำรใช้พลำสตกิน้อยลงได้ถงึร้อยละ 30 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับกำรผลิตแบบบรรจุร้อน (Hot Filling) ซึ่งถือเป็นกำรลดกำรใช้
ทรพัยำกรทีม่ปีระสทิธภิำพ  นอกจำกนี ้ด้วยบรรจภุณัฑ์ท่ีมนี�ำ้หนกัเบำขึน้
จำกกำรใช้พลำสตกิทีน้่อยลง ส่งผลให้สำมำรถประหยดัและลดกำรใช้
พลังงำนและเชื้อเพลิงในกำรขนส่งได้อย่ำงมำก ซึ่งนวัตกรรมดังกล่ำว
ถือเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนต่อกำรรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เชื่อว่ำ      
กำรพัฒนำนวัตกรรมจะช่วยสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงชุมชน สังคม       
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับควำมเจริญเติบโตของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

การบริจาคและการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ 
นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจปกติ (CSR- AftER- 
PROCESS)

ในปี 2558 บริษัท เป็นองค์กรที่ได้รับกำรยอมรับในฐำนะองค์กรแห่ง
นวัตกรรมที่น่ำร่วมงำน และเป็นแบบอย่ำงที่ดีของกำรท�ำงำนตำม        
หลักบรรษัทภิบำล โดยตลอดระยะเวลำ 16 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่เพียง
แต่เป็นบริษัทผู้น�ำธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพรำะได้
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ำ ได้มำตรฐำนระดับสำกลภำยใต้
นวัตกรรมกำรผลิตที่ทันสมัยและพิถีพิถันในแบบฉบับญี่ปุ่น แต่บริษัท
ยังยึดมั่นและให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำกิจกรรมส่งเสริมสังคมภำยใต้
แนวคิดและแบรนด์ดีเอ็นเอที่มีรำกเหง้ำมำจำกควำมเป็น “ญี่ปุ่น”        
โดยยึดถือแบบอย่ำง “จริยธรรม” อันงดงำมของญี่ปุ่น โดยเฉพำะ      
เรื่องควำมซือ่สตัย์และควำมมรีะเบยีบวนิยั จงึสะท้อนให้เหน็ถงึควำมเป็น
องค์กรที่โปร่งใสมีจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ นอกจำกนั้น บริษัท 
ยังให้กำรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมหลำกหลำยรูปแบบอย่ำงต่อเนื่อง
และสม�่ำเสมอ ตลอดจนกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเมื่อเกิดภัย
พิบัติท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ เพือ่ร่วมผลกัดนัสังคมไทยให้พัฒนำ
เตบิโตอย่ำงยั่งยืน โดยกิจกรรมที่บริษัทได้ด�ำเนินกำรในปีที่ผ่ำนมำ   
สรุปได้ดังนี้
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โออิชิ ปลูกฝังความซื่อสัตย์ 
ผ่านโครงการ“นิทานคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ By Oishi”



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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1) กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

1.1) “โออิชิ” ปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้เยาวชนไทยผ่านโครงการ 
 “นิทานคุณธรรมความซื่อสัตย์ By OISHI”

“เด็ก” คือ เมล็ดพันธุ์ส�ำคัญแห่งอนำคตของชำติ หำกต้องกำรให้เด็กๆ 
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ครอบครัว โรงเรียน และสังคมล้วนมีส่วนส�ำคัญที่
สำมำรถช่วยปลูกฝังจริยธรรมให้กับเด็กตั้งแต่วัยเยำว์ บริษัทในฐำนะ
บริษัทธรรมำภิบำลตั้งเป้ำเป็นส่วนหนึ่งในกำรปลูกฝังคุณธรรมควำม
ซือ่สตัย์ให้กบัเยำวชนไทย จงึจัดโครงกำร “นทิำนคณุธรรมควำมซือ่สตัย์ 
By OISHI” ผลติหนงัสือนทิำนคณุธรรม 3 เรือ่ง เหมำะกบัเดก็ 3 ช่วงวยั 
ภำยใต้แนวคิด “ควำมซื่อสัตย์” เพื่อเป็นหนังสือแห่งกำรเรียนรู้และ  
ปลูกฝังค่ำนิยมที่ดี โดยสร้ำงสรรค์จำก 4 นักเขียนและนักวำดภำพ
กำร์ตูนชื่อดังของไทย ได้แก่ คุณดำว-นภพรรณ ทรงศิวิไล เจ้ำของ
นำมปำกกำ รักษิตำ และคุณแป้ง-ภัทรีดำ ประสำนทอง กับผลงำน     
เรื่อง  “ดอกไม้ของไอจัง” ส�ำหรับเด็กวัยก่อน 6 ปี เล่มที่ 2 เรื่อง “ปกติ” 
ส�ำหรับเด็กวัย 7 – 12 ปี ซึ่งเขียนและวำดภำพประกอบโดย เดอะดวง 
หรอืคณุวรีะชยั ดวงเพลำ นกัเขยีนกำร์ตนูชือ่ดงัเจ้ำของรำงวลัรองชนะเลศิ 
(Silver Award) จำกเวทีประกวดรำงวัลกำร์ตูนนำนำชำติครั้งที่ 4 ที่
ประเทศญี่ปุ่น และเล่มสุดท้ำย เรื่อง “สำม” ส�ำหรับเด็กวัย 13 -15 ปี 
ซึ่งเขียนเรื่องและวำดภำพประกอบโดยคุณตั้ม-วิศุทธิ์ พรนิมิตร        
นักวำดกำร์ตูนชำวไทยคนแรกที่มีผลงำนตีพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น          
ซึ่งหนังสือนิทำนเหล่ำนี้จ�ำนวนกว่ำ 10,000 เล่ม ได้น�ำไปแจกจ่ำยให้กับ
ห้องสมุด โรงเรียน สถำบัน และมูลนิธิต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ 

1.2) “โออิชิ” จัดมหกรรม “ชาบูลิมปิก” นัดพิเศษ
 ระดมทุนอาหารกลางวันให้น้อง

บริษัท สร้ำงสรรค์สังคมกำรให้ไม่รู้จบพร้อมส่งมอบประสบกำรณ์
ที่น่ำประทับใจให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงสังคมผ่ำน  
กิจกรรมนัดพิเศษ มหกรรมกำรแข่งขันกินชำบูชิ “ชำบูลิมปิก” 2015 
ตอน  “ให้” น้อง... โซ้ยไม่ยั้ง! ณ ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น ชำบูชิ สำขำเกตเวย์ 
เอกมัย เพื่อระดมทุนอำหำรกลำงวันให้กับสถำนสงเครำะห์เด็กหญิง 
“บ้ำนรำชวิถี” และสถำนสงเครำะห์เด็กชำย “บ้ำนปำกเกร็ด”  พร้อมมี
เหล่ำดำรำนักแสดงชื่อดังมำร่วมแข่งขันเพื่อสร้ำงสีสัน และควำมบันเทิง
ให้กับน้องๆ ที่มำร่วมงำน โดยมีบรรยำกำศกำรแข่งขันท่ีคึกคัก อบอวล
ไปด้วยควำมสุขและสนุกสนำน ทั้งสองทีมต่ำงแข่งกันทำนไม่ยั้งแบบ
ไม่มีใครยอมใคร สุดท้ำยบริษัทเห็นถึงควำมตั้งใจของท้ังสองทีม 
จึงสมทบทุนมอบเงินบริจำคเป็นทุนอำหำรกลำงวันให้กับเด็กๆ ทั้ง 2 
บ้ำน บ้ำนละ 20,000 บำท พร้อมมอบตุ๊กตำ “ฮอตโตะ” ให้เด็กๆ  ได้ไป
นอนกอดทุกคน 
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OISHI COSPLAY 8          
ตอน INfINItY WAR

1.3) ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไร้ขีดจ�ากัดกับ 
 “OISHI COSPLAY 8 ตอน INfINItY WAR”

เพื่อตอกย�้ำกำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์เยำวชนไทยผ่ำนกิจกรรม     
ทีเ่น้นรปูแบบควำมเป็นญีปุ่น่ บรษิทั จงึจดักจิกรรมประกวดแต่งคอสเพลย์ 
“OISHI COSPLAY 8 ตอน INFINITY WAR” เพื่อสรรหำตัวแทน
ประเทศไทยไปแข่งคอสเพลย์ระดับโลกในงำน “WORLD COSPLAY 

SUMMIT 2016” ที่เมืองนำโงย่ำ ประเทศญี่ปุ่น โดยทมีทีช่นะเลศิ ได้แก่ 
ทมี “Bio Hazzard” ได้รบัเงนิรำงวลั 100,000 บำท และรำงวัลพเิศษอืน่ๆ 
อีกมำกมำย นอกจำกนั้นยังมีกิจกรรมกำรประมูลโมเดลกำร์ตูนของเล่น 
ของสะสม และเกม ทั้งนี้ บริษัทภำยใต้โครงกำร “ให้” ได้มอบรำยได้จำก
กำรประมลูดงักล่ำวทัง้หมดจ�ำนวน 48,500 บำท ให้กับผู้ป่วยยำกไร้ที่มี
ภำวะปำกแหว่ง เพดำนโหว่ และควำมผิดปกติบนใบหน้ำผ่ำนทำง      
มูลนิธิสร้ำงรอยยิ้มประเทศไทย



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558
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โออิชิ กรุ๊ป
สมทบทุนบูรณะ
วัดป่าพุทธรังษี

2) กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

2.1) “โออิชิ กรุ๊ป” สมทบทุนบูรณะวัดป่าพุทธรังษีโตเกียว 
 ในพระสังฆราชูปถัมภ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 

“โออิชิ กรุ๊ป” หัวใจญี่ปุ่นเต็มร้อย เมื่อเกิดเหตุกำรณ์เพลิงไหม้วัดป่ำ
พุทธรังษีโตเกียว ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
เมือ่ต้นปี 2558 ทีผ่่ำนมำ ซึง่อำคำรหลำยหลงัภำยในวดัได้รบัควำมเสยีหำย 
บรษิทัในฐำนะบริษทัทีท่�ำธรุกจิด้ำนอำหำรและเครือ่งด่ืมสไตล์ญีปุ่่นจงึเข้ำ
ให้ควำมช่วยเหลือทันทีภำยใต้โครงกำร “ให้”  โดยคณะผู้บริหำรของ
บริษัทได้เดินทำงไปถึงวัดป่ำพุทธรังษีโตเกียว ในพระสังฆรำชูปถัมภ์             

ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเอง เพื่อถวำยปัจจัยที่รวบรวมจำก 
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน) และ บริษัท 
โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) แห่งละ 1 ล้ำนบำท พร้อมเงินบริจำคจำก     
ผู้บริหำร พนักงำนบริษัทในเครือ และจำกผู้มีจิตศรัทธำที่ร่วมบริจำค
ผ่ำนกล่องรับบริจำคที่ติดตั้ง ณ ร้ำนอำหำรในเครือของบริษัท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 3,176,122 บำท ซึ่งกำรให้ควำมช่วยเหลือดังกล่ำว นอกจำก
บริษัทจะได้เป็นส่วนหนึ่งในกำรร่วมบูรณะวัดไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของพทุธศำสนกิชนไทยในประเทศญีปุ่น่แล้ว ยงัเป็นกำรสะท้อนภำพลกัษณ์
ทีด่ขีององค์กรและเชือ่มโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบริษทักบัประเทศญีปุ่น่
ได้อย่ำงเหมำะสม
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2.2) “โออิชิ” ส่งต่อน�้าใจ ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

น�้ำใจคนไทยไม่เคยจืดจำง “บริษัท” อำสำเป็นหนึ่งช่องทำงส่งต่อน�้ำใจ
คนไทยไปช่วยชำวเนปำลที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว จัดโครงกำร “โออิชิ 
ให้ เครื่องดื่ม 1 ขวด ตอบแทน 1 น�้ำใจ เพื่อส่งต่อ ให้ เนปำล” ด้วย 
กำรตั้งบูธ “โออิชิ ให้ NEPAL” ที่อำคำรปำร์คเวนเชอร์และบริษัทในเครือ 
ได้แก่อำคำรแสงโสม อำคำรเบอร์ลี่ยุคเกอร์ อำคำรเล้ำเป้งง้วน 
อำคำรเมอืงไทยภทัร โดยทกุกำรแจกเครือ่งดืม่โออชิ ิ1 ขวด กจ็ะรับบรจิำค
เงนิตำมศรทัธำ หลงัจำกนัน้จงึรวบรวมเงนิบริจำคพร้อมเงนิบรจิำคสมทบ
จำกบริษัท รวมเป็นเงินจ�ำนวน 100,000 บำทมอบผ่ำนสภำกำชำดไทย 
เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเนปำลต่อไป 

“โออิชิ” ส่งต่อน้�าใจ 
ช่วยผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวเนปาล
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2.3) รณรงค์ขับขี่ช่วงสงกรานต์ปลอดภัยกับโครงการ 
 “โออิชิ ให้” ความสดชื่นกับผู้เดินทาง

บริษัท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรรณรงค์สร้ำงควำมปลอดภัยใน
กำรขับขี่ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ โดยมอบเครื่องดื่มโออิชิจ�ำนวน
กว่ำหนึ่งหมื่นขวดให้กับกองบังคับกำรต�ำรวจทำงหลวง เพื่อน�ำ
เคร่ืองดื่มไปแจกให้กับผู้เดินทำง เพิ่มควำมสดชื่นขณะขับขี่           
ณ หน่วยบริกำรต�ำรวจ 4 จุดหลัก เช่น หน่วยบริกำรต�ำรวจ
ทำงหลวงวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ หน่วยบริกำรต�ำรวจ
ทำงหลวงวังมะนำว จังหวัดเพชรบุรี 

รณรงค์ขับขี่ช่วงสงกรานต์
ปลอดภัยกับโครงการ “โออิชิ ให้”
ความสดชื่นกับผู้เดินทาง
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Music for Giving By   
OISHI
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2.4) “MUSIC fOR GIVING” By OISHI

บริษัท สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคมกับคอนเสิร์ตกำรกุศล 
“MUSIC FOR GIVING” By OISHI (ตอน : เพรำะกำรให้ คอื ควำมสุข)
โดยกำรจัดงำนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมทุนไปช่วยเหลือผู้ป่วย     
โรคไต โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง โดยได้รับน�้ำใจจำกทัพศิลปิน AF น�ำโดย  
คณุคชำ คณุไบรท์ คณุปอ คณุหนมิ คณุเอม และคณุน�ำ้ รวมถงึ 
ศิลปินวงแทททู คัลเลอร์ วงมำยด์ และศิลปินอีกมำกมำย มำร่วม
แสดงคอนเสิร์ตอย่ำงอิ่มอกอิ่มใจที่ลำนกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์  
หลังจำกนั้นจึงน�ำเงินบริจำคไปมอบให้กับแผนกผู้ป่วยยำกไร ้
โรงพยำบำลวชิรพยำบำล และศิริรำชมูลนิธิของโรงพยำบำลศิริรำช 
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

3) กิจกรรมด้านการศึกษา

3.1) มอบทุนค่ายอาสาพัฒนาชนบท

คุณค่ำเยำวชนที่ท�ำควำมดีเพื่อสังคมเป็นเรื่องที่น่ำยกย่อง ซึ่งบริษัท  
เล็งเห็นคุณค่ำของกลุ่มเยำวชนดังกล่ำว จึงมอบเงินและเครื่องดื่มโออิชิ
สนับสนุนค่ำยอำสำพัฒนำชนบทของนิสิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
นอกจำกนั้น ยังมอบรำงวัลพิเศษแก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี          
คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์             
ที่ชนะกำรประกวดผลงำนวิจัยดีเด่นในหัวข้อ “พฤติกรรมผู้บริโภค   
กรณีศึกษำ : ผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมรับประทำน ตรำ โออิชิ เกี๊ยวซ่ำ” 
เพื่อเป็นก�ำลังใจให้น้องๆ เยำวชนได้มุ่งมั่นทั้งด้ำนกำรเรียนและ             
กำรท�ำควำมดีเพื่อสังคมต่อไป

มอบทุนค่ายอาสา
พัฒนาชนบท
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3.2) โออิชิร่วมจัดกิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 
 “ก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 2”

สุขภำพเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยให้กำรเรียนเป็นไปได้ด้วยดี บริษัท 
จึงสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งสุขภำพและกำรศึกษำ คือ กิจกรรม
เดินกำรกุศลเฉลิมพระเกียรติ “ก้ำวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 2” จัดโดยมูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพื่อเยำวชนในพระบรมรำชินูปถัมภ์ของ
พระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ 
โดยพระองค์โสมฯ ทรงเป็นประธำนในพิธี และทรงร่วมเสด็จ
พระรำชด�ำเนินเดนิกำรกศุลด้วย ณ บรเิวณรอบพระบรมมหำรำชวงั 
ส�ำหรบัวตัถปุระสงค์ในกำรจัดงำน คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำสทรงเจริญพระชนม์พรรษำ 
ครบ 88 พรรษำ และเพื่อหำทุนสนบัสนนุกำรศกึษำแก่เยำวชนทัว่ประเทศ 
ซึง่บรษิทัได้มอบทัง้เงนิสนบัสนนุและเครื่องดื่มโออิชิพร้อมผลิตภัณฑ์      
เครื่องดื่มในเครือกว่ำ 10,000 ขวดให้กับผู้ร่วมงำน

โออิชิร่วมจัดกิจกรรม
เดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ 
“ก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 2”
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3.3) ชาบูชิ “สายพานความรู้สู่ยูนิเวอร์ซิตี้”

บริษัทสนับสนุนกำรศึกษำ โดยได้จัดกิจกรรมกำรตลำดเพื่อสังคมกับโครงกำร 
ชำบชู ิ“สำยพำนควำมรูสู้ย่นูเิวอร์ซติี”้ มอบควำมรูคู้ค่วำมบนัเทงิ ทั้งกำรบรรยำย
พเิศษหวัข้อ : GAT (ส่วนควำมคดิเชือ่มโยง) PAT2 (ควำมถนดัทำงวิทยำศำสตร์) 
โดยตวิเตอร์คณุภำพชัน้น�ำ อ. แจ๊กก้ี นทิศัน์ ยศธสำร และอ. กำแฟ อ�ำพล ขวัญพกั 
จำกโรงเรยีนกวดวิชำครเีอด็ (Cre-Ed) พร้อมสร้ำงควำมบนัเทงิผ่ำนมนิคิอนเสร์ิต
จำกเหล่ำนักล่ำฝันบ้ำนเอเอฟสลับสับเปลี่ยนกับวงดนตรีโชว์มันส์ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมสู่สนำมสอบให้กับน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย 20 
โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ตั้งแต่เดือนกันยำยนถึงธันวำคม 
2558 ที่ผ่ำนมำ

3.4) ส่งเสริมการศึกษาเยาวชน “โออิชิ กรุ๊ป” มอบทุนบุตรพนักงาน

นอกจำกด�ำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมำอย่ำงต่อเนื่องแล้ว บริษัท 
ยังตระหนักถึงควำมส�ำคัญของคุณภำพชีวิตของบุคลำกรภำยในองค์กร 
บริษัทจึงมอบทุนกำรศึกษำให้บุตรของพนักงำนโออิชิมำอย่ำงต่อเนื่องปีละกว่ำ 
80 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำและสร้ำงอนำคตที่ดีให้กับ
เยำวชน อีกทั้งยังช่วยสร้ำงขวัญก�ำลังใจให้แก่พนักงำนอีกด้วย
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4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

4.1) “Oishi Go Green” คืนป่า ปันน�้าใจ

ป่ำไม้ถือเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญของประเทศ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จัดโครงกำร “Oishi Go Green คืนป่ำ ปันน�้ำใจ” 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค บริษัทจึงพำผู้เข้ำ
อบรม Oishi Leadership Development Program รุ่นที่ 2 ไปช่วยกัน
ปรับปรุงระบบน�้ำใช้ให้กับอุทยำนแห่งชำติทับลำนที่ 13 ต�ำบลวังน�้ำเขียว 
อ�ำเภอวงัน�ำ้เขยีว จังหวดันครรำชสมีำ ซ่ึงโคงกำรดงักล่ำวสำมำรถช่วยให้
เจ้ำหน้ำที่อุทยำนและผู้เข้ำใช้บริกำรในอุทยำนสำมำรถใช้น�้ำได้อย่ำง
ทั่วถึงและสะดวกมำกขึ้น     

OISHI Go Green



งบการเงิน



146 รายงานของ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของ
เฉพาะบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำาดับ ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ             
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุป
นโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตาม ที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนด
ให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนด ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน 
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดง 
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี 
ท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำา
ข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ 
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท ตามลำาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานรวม
และผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและ 
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง 
ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 2316

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2559



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

147งบแสดง
 ฐานะการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(บาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 595,203,961 141,995,990 543,349,414 45,606,997 

เงินลงทุนชั่วคราว 3,660,000 - - -

ลูกหนี้การค้า 4, 6  534,440,367  511,362,550 34,907,364 54,522,407 

ลูกหนี้อื่น 4 79,764,748 157,393,163  60,198,627  57,160,680 

เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย 4 - -  167,999,600 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 4 - -  2,222,000,000  2,214,000,000 

สินค้าคงเหลือ 7 392,815,488 441,919,679 49,692,399 73,860,950 

ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 4,800,650 6,781,392 2,071,393 6,062,257 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 27,503,513 48,552,926 6,440,867 11,305,349 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,638,188,727 1,308,005,700 3,086,659,664 2,462,518,640 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 8 - - 669,772,780 669,772,780 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 3,660,000 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 7,003,042,563 7,376,017,068 675,470,996 978,840,410 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 27,981,567 26,691,027 14,633,423 15,373,062 

สิทธิการเช่า 51,335,400 57,682,485 30,429,851 32,894,353 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 10 106,087,440 112,585,551 17,485,011 10,918,340 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4, 11 262,238,191 246,907,055 189,244,200 195,334,335 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,450,685,161 7,823,543,186 1,597,036,261 1,903,133,280 

รวมสินทรัพย์ 9,088,873,888 9,131,548,886 4,683,695,925 4,365,651,920 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(บาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนขอ งผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12 - 873,000,000 - -

เจ้าหนี้การค้า 4, 13 1,003,950,281 1,179,113,072 290,272,421 476,469,053 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 12 600,000,000 400,000,000 600,000,000 400,000,000 

หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 12 1,000,000,000 - 1,000,000,000 -

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 4 179,630,746 313,782,555 12,614,543 19,415,243 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 4, 12 - - 51,000,000 89,000,000 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง

   กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 12 19,813,943 16,753,313 - -

เจ้าหนี้อื่น 4, 14 561,003,174 909,783,796 241,588,970 409,719,036 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5,183 532,451 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 51,705,914 53,352,006 21,842,775 20,823,361 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,416,109,241 3,746,317,193 2,217,318,709 1,415,426,693 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12 500,000,000 600,000,000 - 600,000,000 

หุ้นกู้ 12 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 30,261,296 49,833,547 - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 15 53,310,772 72,050,509  36,785,499  51,616,959 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 5,963,795 29,147,506 - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,589,535,863 1,751,031,562 1,036,785,499 1,651,616,959 

รวมหนี้สิน 5,005,645,104 5,497,348,755 3,254,104,208 3,067,043,652 

งบแสดง
 ฐานะการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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149งบแสดง
 ฐานะการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(บาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 16

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

 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 16 609,402,184 609,402,184 609,402,184 609,402,184 

กำาไรสะสม

 จัดสรรเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย 17 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 

 ยังไม่ได้จัดสรร 3,007,913,342 2,570,340,984 407,689,533 276,706,084 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 17 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,731,036) (2,173,748) - -

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 36,859,415 36,859,415 - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,064,943,905 3,626,928,835 1,429,591,717 1,298,608,268 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 18,284,879 7,271,296 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,083,228,784 3,634,200,131 1,429,591,717 1,298,608,268 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,088,873,888 9,131,548,886 4,683,695,925 4,365,651,920 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



150 งบกำาไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(บาท)

งบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได ้ 18

รายได้จากการขาย 4, 25 12,793,312,277 12,404,500,202 5,449,378,661 6,268,947,303 

รายได้จากการให้บริการ 4, 25 85,501,446 - - -

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 4, 8 - - 461,998,900 258,319,376 

ดอกเบี้ยรับ 4 1,040,259 1,588,193 84,389,451 80,916,072 

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 1,219,698 28,495,825 1,091,019 109,265 

รายได้อื่น 4 82,086,936 81,762,365 58,335,138 61,394,059 

รวมรายได้ 12,963,160,616 12,516,346,585 6,055,193,169 6,669,686,075 

ค่าใช้จ่าย 4, 18, 22

ต้นทุนขาย 7 8,370,058,241 8,198,527,235 3,266,249,614 3,830,786,593 

ต้นทุนการให้บริการ 76,756,570 - - -

ค่าใช้จ่ายในการขาย 19 1,546,437,753 1,694,919,326 666,112,173 772,928,495 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20 2,157,857,123 2,027,035,884 1,637,928,003 1,717,146,882 

ต้นทุนทางการเงิน 23 105,534,748 97,099,595  80,170,104  81,662,238 

รวมค่าใช้จ่าย 12,256,644,435 12,017,582,040 5,650,459,894 6,402,524,208 

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 706,516,181 498,764,545 404,733,275 267,161,867 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 24 (2,780,722) 21,995,788  10,500,013  (4,900,548)

กำาไรสำาหรับปี 703,735,459 520,760,333 415,233,288 262,261,319 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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151งบกำาไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(บาท)

งบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
 เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุน
กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

 คณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการ

 ผลประโยชน์พนักงาน 15 30,172,161 (15,583,184) 19,683,503 (7,404,908)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 24 (4,790,816) 1,946,000 (3,933,342) 1,484,312 

25,381,345  (13,637,184)  15,750,161  (5,920,596)

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
 เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ

 แปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 399,759 (2,368,415) - -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี 25,781,104  (16,005,599) 15,750,161 (5,920,596)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  729,516,563  504,754,734  430,983,449  256,340,723 

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน)

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 712,191,013 524,935,152 415,233,288 262,261,319 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  (8,455,554)  (4,174,819) - -

กำ�ไรสำ�หรับปี  703,735,459  520,760,333  415,233,288  262,261,319 

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 738,015,070 509,125,881 430,983,449 256,340,723 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  (8,498,507)  (4,371,147) - -

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  729,516,563  504,754,734  430,983,449  256,340,723 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 26 3.80 2.80 2.21 1.40 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(บาท)

งบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไรสำาหรับปี 703,735,459 520,760,333 415,233,288 262,261,319 
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 9 983,453,241 824,709,689 349,331,580 378,221,347 
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ (2,569,381) 13,698,050 (3,714,080) 6,016,440 
ตัดจำาหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ 18,679,869 37,098,742 6,024,248 3,733,809 
ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - 44,634 - -
ดอกเบี้ยรับ (1,040,259) (1,588,193) (84,389,451) (80,916,072)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 8 - - (461,998,900) (258,319,376)
ต้นทุนทางการเงิน 23  105,534,748  97,099,595 80,170,104  81,662,238 
(กำาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 4,682,633 (21,512,083) (3,499) -
ขาดทุนจากการจำาหน่ายและตัดจำาหน่ายอาคารและ
 อุปกรณ์ 29,561,069 19,666,990 28,596,494 15,123,239 
ขาดทุนจากการจำาหน่ายและตัดจำาหน่าย
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 25,318 5,475,151 - 5,474,552 
กลับรายการภาษีเงินได้ค้างจ่าย 532,451 - - -
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 15 14,382,748 11,123,159 10,341,133 8,698,709 
รายได้รอการตัดบัญชี - (19,935) - -
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24 2,780,722 (21,995,788)  (10,500,013)  4,900,548 

1,859,758,618 1,484,560,344 329,090,904 426,856,753 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน
ลูกหนี้การค้า (23,016,488) 31,059,452 19,615,043 17,169,768 
ลูกหนี้อื่น 77,628,415 (40,033,773) (6,071,598) (34,685,710)
สินค้าคงเหลือ 32,993,703 (121,794,060) 21,858,383 (17,321,762)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 22,841,427 (10,951,129) 4,864,482 3,809,304 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (15,799,609) (22,411,480) 12,152,392 (9,841,819)
เจ้าหนี้การค้า (175,162,791) (142,479,711) (186,196,632) 3,534,209 
เจ้าหนี้อื่น (350,357,384) 216,679,222 (169,436,081) 59,752,219 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,645,692) 10,724,182 1,019,414 6,587,245 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (23,183,711) (15,669,603)  - -
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,404,056,488 1,389,683,444 26,896,307 455,860,207 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอน 15 139,688 1,242,770 576,418 677,011 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโอนออก 15 (861,490) (1,176,302) (5,268,528) (550,057)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 15  (2,228,521)  (5,863,364) (796,980) (1,787,574)
จ่ายภาษีเงินได้ (6,930,643) (9,287,858) (2,071,393) (8,560,153)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,394,175,522 1,374,598,690 19,335,824 445,639,434 

งบกระแส
 เงินสด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

157งบกระแส
 เงินสด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(บาท)

งบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย 1,040,259 1,696,900 87,426,601 94,778,976 
รับเงินปันผล - - 293,999,300 678,318,376 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 4 - - (4,870,427,000) (3,671,035,000)
รับชำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 4 - -  4,862,427,000  3,262,035,000 
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย 8 - - - (91,376,005)
เงินสดรับจากทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
 ในบริษัทย่อย  19,512,090  11,642,443 - -
ไถ่ถอนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล -  6,500,000 - -
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (769,355,962) (1,858,767,875) (84,070,918) (349,724,905)
ขายอาคารและอุปกรณ์ 8,676,925 1,958,090 8,285,732 1,343,051 
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (7,629,764) (4,755,026) (2,612,807) (2,461,814)
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -  85,128  242,774  81,556 
เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (747,756,452) (1,841,640,340) 295,270,682 (78,040,765)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย  (100,659,174)  (95,467,196)  (78,864,089)  (81,572,560)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 27  (300,000,000) (290,625,000) (300,000,000) (290,625,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  8,370,000,000  8,654,000,000 - -
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (9,243,000,000) (7,844,000,000) - -
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 4 - -  24,783,000  261,323,000 
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 4 - -  (62,783,000)  (313,323,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 500,000,000 - - -
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (400,000,000) -  (400,000,000) -
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  1,000,000,000 -  1,000,000,000 -
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น - 70,000,000 - -
จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (19,951,684) (4,753,027) - -
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (193,610,858) 489,154,777 183,135,911 (424,197,560)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 452,808,212 22,113,127 497,742,417 (56,598,891)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 141,995,990 122,251,278 45,606,997 102,205,888 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
 คงเหลือสิ้นปี 399,759 (2,368,415) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5 595,203,961 141,995,990 543,349,414 45,606,997 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 179,630,746 313,782,555 12,614,543 19,415,243 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



158 หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ สารบัญ

1 ข้อมูลทั่วไป

2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

3 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6 ลูกหนี้การค้า

7 สินค้าคงเหลือ

8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

10 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

12 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

13 เจ้าหนี้การค้า

14 เจ้าหนี้อื่น

15 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

16 ทุนเรือนหุ้น

17 สำารอง

18 ส่วนงานดำาเนินงาน

19 ค่าใช้จ่ายในการขาย

20 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

21 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

22 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

23 ต้นทุนทางการเงิน

24 ภาษีเงินได้

25 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

26 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

27 เงินปันผล

28 เครื่องมือทางการเงิน

29 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

159หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

1. ข้อมูลทั่วไป
 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ 

ชั้นที่ 19-20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม 2547 

 บริษัทใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
 
 บริษัทดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นและจัดจำาหน่ายเครื่องดื่ม กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำาหน่ายอาหาร

และเครื่องดื่ม ร้านอาหารญี่ปุ่นและอาหารว่าง รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 8

2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง  

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 
วันที่ 1 มกราคม2558 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน

 นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำามาใช้ 
สำาหรับการจัดทำางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผย 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ที่ใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลา
รายงาน

 รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า
 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ มูลค่ายุติธรรม
 ที่ดิน มูลค่ายุติธรรม
 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
   ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฑ)



160 หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและนำาเสนองบการเงิน  

 งบการเงินนี้จัดทำาและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ   

 ในการจดัทำางบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วจิารณญาณ การประมาณและข้อสมมตฐิานหลายประการ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริง 
อาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธี
เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

 ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

 ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำาคัญ ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำาคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจำานวนเงินที่รับรู้ 
ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ถ) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 การตีมูลค่าของที่ดิน
 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน

 กลุม่บรษิทักำาหนดกรอบแนวคดิของการควบคมุเกีย่วกบัการวดัมูลค่ายตุธิรรม กรอบแนวคดินีร้วมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซึง่มีความรับผดิชอบ
โดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

 กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำาคัญอย่างสมำ่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูล 
จากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สาม 
ที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อย่างเหมาะสม 

 ถ้ามีประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

 เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ 
ถูกจัดประเภทในแต่ละลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

	 •	 ข้อมูลระดับ	1	 เป็นราคาเสนอซื้อขาย	(ไม่ต้องปรับปรุง)	ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
	 •	 ข้อมูลระดับ	2	 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง	(เช่น	ราคาขาย)	หรือโดยอ้อม	(เช่น	ได้มาจากราคา)	ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น	

  นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
	 •	 ข้อมูลระดับ	3	 เป็นข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้	(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
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 หากข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัด 
มูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับตำ่าสุดที่มีนัยสำาคัญ
สำาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

 กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้

	 •	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	9	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 •	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	28	 เครื่องมือทางการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 นโยบายการบัญชีที่นำาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอสำาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

 บริษัทย่อย

 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิ  ในผลตอบแทนผันแปรจาก
การเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำานาจเหนือกิจการนั้นทำาให้เกิดผลกระทบต่อจำานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท  
งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

 การสูญเสียอำานาจควบคุม 

 เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสีย 
ที่ไม่มีอำานาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น  กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุม
ในบริษัทย่อยรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน  ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

 การตัดรายการในงบการเงินรวม

 ยอดคงเหลอืและรายการบญัชีระหว่างกจิการในกลุม่ รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายทีย่งัไม่เกิดข้ึนจริงซึง่เป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุม่ 
ถูกตัดรายการในการจัดทำางบการเงินรวม  

(ข) เงินตราต่างประเทศ 

 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่เกิดรายการ

 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันนั้น 

 สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงิน 
ที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำาไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น
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 หน่วยงานในต่างประเทศ  

 สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

 รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ

 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

 เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจำาหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทำาให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญหรือ
การควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกำาไรหรือขาดทุน
โดยเป็นส่วนหนึ่งของกำาไรขาดทุนจากการจำาหน่าย หากกลุ่มบริษัทจำาหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม  
ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำานาจควบคุม

 รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชำาระหนี้หรือ 
ไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชำาระเงินในอนาคตอันใกล้ กำาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็น 
ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

 เครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนพุนัธ์ได้ถกูนำามาใช้เพือ่จดัการความเสีย่งทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ที่เกิดจากกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการกำาหนด
ให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำารายการดังกล่าวบันทึก
ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กำาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็น
มูลค่ายุติธรรมบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนทันที

 หากมีราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน  
ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญา
ปัจจบุนั ณ วนัทีร่ายงานทีค่รบกำาหนดในวนัเดยีวกนั โดยใช้อัตราดอกเบ้ียประเภททีใ่ช้กับธุรกรรมการเงินทีป่ลอดความเสีย่ง เช่น พนัธบัตรรฐับาล

 การป้องกันความเสี่ยงจากมูลค่ายุติธรรม

 ในกรณีที่เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ถูกใช้ในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สิน 
หรอืข้อผกูมดัทีย่งัไม่มกีารรบัรู ้(หรอืเฉพาะส่วนทีเ่จาะจงของสนิทรัพย์ หนีส้นิ หรือข้อผกูมัด) กำาไรหรือขาดทนุจากการตรีาคาตามมูลค่ายตุธิรรม
หรือองค์ประกอบที่เป็นเงินตราต่างประเทศของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน รายการที่ได้รับ 
การป้องกันความเสี่ยงตีราคาตามมูลค่ายุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีการป้องกัน กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นถูกบันทึกในกำาไร 
หรือขาดทุน

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้น 
ที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ในงบกระแสเงินสด
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(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูก 
ตัดจำาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ฉ) สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า

 ต้นทุนของสินค้าคำานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้า 
อยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้าคำานวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐาน 
ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ยรวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำานึงถึงระดับกำาลังการผลิต 
ตามปกติ

 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำาเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นโดยประมาณในการขาย

(ช) เงินลงทุน
    
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน 
    
 เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
    
 เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำาหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงในราคาทุนตัดจำาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับ
มูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

    
 การจำาหน่ายเงินลงทุน
    
 เมือ่มกีารจำาหน่ายเงนิลงทนุ  ผลต่างระหว่างจำานวนเงนิสทุธิทีไ่ด้รบัและมลูค่าตามบญัชแีละรวมถงึกำาไรหรอืขาดทุนสะสมจากการตรีาคาหลกัทรพัย์

ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน
    
 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำานวณต้นทุนสำาหรับเงินลงทุนที่จำาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธี 

ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก โดยปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
    
(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    
 การรับรู้และการวัดมูลค่า
    
 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
    
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่  

ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกำาหนดจากการเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเผื่อ 
การด้อยค่าของสินทรัพย์

    
 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์

นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม 
สำาหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
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 ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำาคัญ 
แยกต่างหากจากกัน 

    
 กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี 

ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำาไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จำานวนเงินที่บันทึกอยู่ 
ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกำาไรสะสม

   
 สินทรัพย์ที่เช่า
   
 การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  

ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่า 
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำาระจะแยกเป็นส่วนที่เป็น
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำาให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน  
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำาไรหรือขาดทุน

   
 สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่
   
 การตีราคาใหม่ดำาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสมำ่าเสมอ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการประเมินราคาที่ดิน

ทุกๆ ห้าปี หรือเมื่อมีปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่อมูลค่าที่ดิน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมิน 
ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำาคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน

   
 มลูค่าของสนิทรัพย์ส่วนท่ีตเีพิม่ขึน้จะบนัทกึไปยงักำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่และแสดงเป็น “ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรัพย์” ในองค์ประกอบอืน่

ของส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในกำาไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว 
ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจำานวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจำาหน่ายสินทรัพย์ 
ที่ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จำาหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกำาไรสะสมและไม่รวมในการคำานวณกำาไรหรือขาดทุนจาก
การจำาหน่ายสินทรัพย์

   
 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
   
 ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ 

ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น  และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำา 
จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

   
 ค่าเสื่อมราคา
   
 ค่าเส่ือมราคาคำานวณจากมลูค่าเสือ่มสภาพของรายการอาคารและอปุกรณ์ ซึง่ประกอบด้วยราคาทนุของสนิทรพัย์หรอืต้นทนุในการเปล่ียนแทนอืน่ 

หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 
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 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบ 
ของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

   
 ส่วนปรับปรุงที่ดิน 10 ปี
 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5-30 ปี
 ส่วนตกแต่ง อุปกรณ์สำานักงานและเครื่องตกแต่ง 5-10 ปี
 ระบบภายใน 5-20 ปี
 เครื่องมือและเครื่องจักรใช้ในการผลิต 3-20 ปี
 เครื่องใช้ในร้านอาหาร 5 ปี
 ยานพาหนะ 5 ปี
   
 กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
   
 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุง 

ตามความเหมาะสม
   
(ณ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
   
 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
   
 รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวม 

เป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
   
 ค่าตัดจำาหน่าย
   
 ค่าตัดจำาหน่ายคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
   
 ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

สินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้น 
พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

   
 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  10 ปี
 ค่าสิทธิการดำาเนินกิจการ 10 ปี
   
 วิธีการตัดจำาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
   
(ญ) สิทธิการเช่า
   
 สิทธิการเช่าพื้นที่อาคารแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
   
 ค่าตัดจำาหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาสิทธิที่ได้รับตามสัญญา
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(ฎ) การด้อยค่า
   
 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำา 

การประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งาน  
จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

   
 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้ 

รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการ การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ 
ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

   
 การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
   
 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 

หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต 
จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์  สำาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
รวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

   
 การกลับรายการด้อยค่า
    
 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้ 

เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ 
รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคา
หรือค่าตัดจำาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

    
(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
    
 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้ เมื่อครบกำาหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน
ตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

    
(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
    
(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
    
 โครงการสมทบเงิน
    
 ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำาไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำางานให้กับ

กิจการ 
    
 โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้
    
 ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ถูกคำานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ 

ในอนาคตที่เกิดจากการทำางานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบัน

    



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

167หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 การคำานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้นั้นจัดทำาโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำาทุกปี  
โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  ผลจากการคำานวณอาจทำาให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่า
ปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคำานวณ
มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นตำ่าสำาหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

    
 ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้สุทธิ กำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้

รายการในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำาหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่า
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการ
สมทบเงินและการจ่ายชำาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำาไรหรือขาดทุน

    
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต 

หรือ กำาไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำาไรและขาดทุนจากการจ่ายชำาระผลประโยชน์
พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

    
 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
    
 ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำางานของพนักงาน 

ในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 
เมื่อเกิดขึ้น 

    
 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 
    
 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ 

ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสำาหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน นับจาก 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

    
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
    
 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่พนกังานทำางานให้ หนีส้นิรบัรูด้้วยมูลค่าทีค่าดว่าจะจ่ายชำาระ หากกลุม่บรษิทัมีภาระผกูพนั

ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณ 
ได้อย่างสมเหตุสมผล

    
(ฒ) ประมาณการหนี้สิน
    
 ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้น อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำาระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำานวนที่อาจประเมินได้ 
ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทาง 
การเงิน  
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(ณ) รายได้
    
 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดพิเศษ
    
 การขายสินค้าและให้บริการ
    
 รายได้รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำาคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้ 

รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำาคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

    
 รายได้ค่าเช่า
    
 รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะ 

เพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
    
 เงินปันผลรับ
    
 เงินปันผลรับบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
    
 ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
    
 ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
    
(ด) ต้นทุนทางการเงิน
    
 ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่า

จะต้องจ่าย
    
 ต้นทนุการกูย้มืทีไ่ม่ได้เกีย่วกบัการได้มา การก่อสร้างหรอืการผลิตสนิทรัพย์ทีเ่ข้าเง่ือนไข รับรู้ในกำาไรหรือขาดทนุ โดยใช้วธีิอัตราดอกเบ้ียทีแ่ท้จรงิ
    
(ต) สัญญาเช่าดำาเนินงาน
    
 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู้ 

ในกำาไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า
    
 ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำามารวมคำานวณจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
    
 การจำาแนกประเภทสัญญาเช่า
    
 ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่า หรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่  

โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  
และข้อตกลงนั้นจะนำาไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำาให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

    
 ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสำาหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้

มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ  
ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำานวนหนี้สินจะลดลง 
ตามจำานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท
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(ถ) ภาษีเงินได้
    
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    
 ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัได้แก่ภาษท่ีีคาดว่าจะจ่ายชำาระหรือได้รับชำาระ โดยคำานวณจากกำาไรหรือขาดทนุประจำาปีทีต้่องเสยีภาษ ีโดยใช้อัตราภาษี

ที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ 
    
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำานวนที่ใช้

เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สิน 
ในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำาไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้อง
กับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้ 

    
 การวดัมลูค่าของภาษเีงนิได้รอการตดับญัชต้ีองสะท้อนถงึผลกระทบทางภาษทีีจ่ะเกิดจากลักษณะวธีิการทีก่ลุ่มบริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์

จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน  
    
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้

หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 
    
 ในการกำาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องคำานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี

ที่ไม่แน่นอนและอาจทำาให้จำานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำาระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำาหรับภาษี
เงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต 
การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ 
อาจจะทำาให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
จะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

    
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำาสินทรัพย์ภาษี

เงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
สำาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำาระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

    
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำาไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำานวนเพียงพอกับ 

การใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลง 
เท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

    
(ท) กำาไรต่อหุ้น
    
 กลุ่มบริษัทแสดงกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับหุ้นสามัญ กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษัทด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักที่ออกจำาหน่ายระหว่างปี
    
(ธ) รายงานทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
    
 ผลการดำาเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน) จะแสดงถึง

รายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 
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4. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    
 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำานาจควบคุม

หรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหาร 
หรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น  
การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

    
 ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 สำาหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำาคัญและบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ชื่อกิจการ
ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

ผู้บริหารสำาคัญ ไทย บุคคลที่มีอำานาจและความรับผิดชอบ การวางแผน 
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ 
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำาหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ไทย บริษัทใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท แสงโสม จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท สุราบางยี่ขัน จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำากัด (มหาชน) ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร์รี่ (1991) จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท กฤตยบุญ จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมบูรพา จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมคลัง จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมโชค จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมกิจ จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมเจริญ จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมพลัง จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมนคร จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท นำายุค จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท นำาธุรกิจ จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท นำาเมือง จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ
ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท นำานคร จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท นำาพลัง จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท นำากิจการ จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท นำารุ่งโรจน์ จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท นำาทิพย์ จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ไทยดริ้งค์ จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ทศภาค จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท อาหารเสริม จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

International Beverage Holdings Limited ฮ่องกง บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่

บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จำากัด ไทย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน) ไทย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

InterBev Malaysia Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

InterBev Trading (Hong Kong) Limited ฮ่องกง บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

Super Brands Company Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำากัด ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

ชื่อกิจการ
ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์
 ดิเวลลอปเม้นท์ จำากัด

ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำาตาลชลบุรี จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เลิศรัฐการ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิ่ง จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) ไทย ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
 ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์

ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท พิเศษกิจ จำากัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำากัด ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำากัด ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

F&N Foods Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

F&N Interflavine Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่

 นโยบายการกำาหนดราคาสำาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 

รายการ นโยบายการกำาหนดราคา  

ซื้อขายสินค้า ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม / ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายได้จากการให้บริการ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ซื้อขายสินทรัพย์ถาวร มูลค่าสุทธิทางบัญชี / ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายได้ค่าบริหารจัดการ ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ค่าบริหารงาน ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 รายการที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 2558 2557

บริษัทใหญ่
รายได้จากการขายสินค้า 2,181 1,085 523 845

ค่าบริหารงาน 9,360 9,360 9,360 9,360

บริษัทย่อย
รายได้จากการขายสินค้า - - 7,041 2,270

เงินปันผลรับ - - 461,999 258,319

ดอกเบี้ยรับ - - 83,993 80,347

รายได้ค่าบริหารจัดการ - - 20,317 18,197

รายได้อื่น - - 17,753 15,627

ขายอุปกรณ์ - - 3,646 535

ซื้อสินค้า - - 121,814 153,317

ซื้ออุปกรณ์ - - 1,528 6,507

รายจ่ายค่าเช่า - - 5,558 5,695

ดอกเบี้ยจ่าย - - 821 2,630

ค่าใช้จ่ายอื่น - - 14,601 20,900
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(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 2558 2557

ผู้บริหารสำาคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 20,156 48,263 18,961 42,424

 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 739 546 676 546

 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ 20,895 48,809 19,637 42,970

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายสินค้า 5,777,333 5,579,322 382,770 436,015

รายได้จากการให้บริการ 30,037 - - -
รายได้อื่น 23,429 11,404 10,945 9,466

ซื้อสินค้า 908,624 591,641 207,522 254,997

ซื้ออุปกรณ์ 11,963 29,091 502 1,501

รายจ่ายค่าเช่า 72,610 69,859 35,749 32,829

ค่าใช้จ่ายอื่น 190,842 79,239 37,641 21,942

 ค่าตอบแทนกรรมการ

 ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
เงินบำาเหน็จประจำาปี 2558 เป็นจำานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท ตามลำาดับ

 ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
เงินบำาเหน็จประจำาปี 2557 เป็นจำานวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ตามลำาดับ
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2558 2557 2558 2557

บริษัทใหญ่ 1,554 43 39 41

บริษัทย่อย - - 572 838

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 281,657 266,344 26,835 41,687

รวม 283,211 266,387 27,446 42,566

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2558 2557 2558 2557

บริษัทใหญ่ - 3 - 3

บริษัทย่อย - - 42,152 29,886

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 20,808 8,524 3,268 6,618

รวม 20,808 8,527 45,420 36,507

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย 2558 2557 2558 2557

บริษัทย่อย - - 168,000 -

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด 4.00 4.00 - - 2,029,000 2,214,000

บริษัท โออิชิ ราเมน จำากัด 4.00 - - - 193,000 -

รวม - - 2,222,000 2,214,000
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 2558 2557

ณ วันที่ 1 มกราคม - - 2,214,000 1,805,000

เพิ่มขึ้น - - 4,870,427 3,671,035

ลดลง - - (4,862,427) (3,262,035)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 2,222,000 2,214,000

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2558 2557 2558 2557

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 14,445 8,910 9,334 4,832

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2558 2557 2558 2557

บริษัทย่อย - - 13,320 17,740

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 140,804 117,253 46,487 53,695

รวม 140,804 117,253 59,807 71,435

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2558 2557 2558 2557

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน - 1,606 - 1,606
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษัท โออิชิ ราเมน จำากัด 1.75 1.75 - - - 38,000

บริษัท โออิชิ สแน็ค จำากัด 1.375 1.75 - - 51,000 51,000

รวม - - 51,000 89,000

 รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 2558 2557

ณ วันที่ 1 มกราคม - - 89,000 141,000

เพิ่มขึ้น - - 24,783 261,323

ลดลง - - (62,783) (313,323)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 51,000 89,000

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2558 2557 2558 2557

บริษัทใหญ่ 1,669 835 1,669 835

บริษัทย่อย - - 42,853 22,556

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 148,399 262,929 23,019 31,172

รวม 150,068 263,764 67,541 54,563
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2558 2557 2558 2557

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
คำาสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าหรือวัสดุตกลงแล้ว 295 9,300 - -

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี 28,755 20,859 20,814 16,957

หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 48,102 9,668 41,224 16,766

หลังจากห้าปี - - 3,214 5,230

รวม 76,857 30,527 65,252 38,953

ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาบริการ 136,048 42,708 47,860 18,709

คำาสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าหรือวัสดุตกลงแล้ว 20,020 2,436 1 1

อื่นๆ 50 39 3 -

รวม 156,118 45,183 47,864 18,710

 สัญญาที่สำาคัญภายใต้ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

 สัญญาเช่าทรัพย์สิน

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญามีกำาหนด 
ระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีอัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 1,198,458 บาท 
และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลง 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดเดือน ก่อนครบกำาหนดสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละสามปี นับแต่วันที่ครบกำาหนดสัญญา 
หรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้ตั้งแต ่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 สิ้นสุดวันเดียวกันกับสัญญาเช่าพื้นที่ ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยมีอัตราค่าเช่าเพิ่มอีกเดือนละ  
361,460 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทได้มีการต่ออายุสัญญาออกไปอีกสามปี มีผลบังคับใช ้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

 ในปี 2555 บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญามีกำาหนดระยะเวลาสามปีสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 
2558 โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอัตราร้อยละของยอดรายได้ตามเงื่อนไขที่กำาหนดในสัญญา และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปได้
อีกคราวละสามปี จำานวนสองครั้ง โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนสัญญาครบกำาหนด 
ต่อมาในเดือนมกราคม 2558 บริษัทได้มีการต่ออายุสัญญาออกไปอีกสามปี ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2561
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด “ผู้เช่า” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
ในจังหวัดสระบุรีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง “ผู้ให้เช่า” สัญญามีกำาหนดระยะเวลาหนึ่งปีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 โดยมีอัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 180,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัทย่อยดังกล่าวได้มีการ 
ต่ออายุสัญญาออกไปอีกสามปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และหากผู้เช่าประสงค์จะต่อ 
อายุสัญญาให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ให้เช่าก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนครบกำาหนดสัญญา และ 
ผู้ให้เช่าตกลงจะให้ผู้เช่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่อไปอีกคราวละสองปี นับแต่วันที่ครบกำาหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว 

 บริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาเช่ารถยนต์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งแต่ละสัญญามี
กำาหนดระยะเวลาห้าปี สัญญาสิ้นสุดระหว่างปี 2559 ถึงปี 2563 โดยมีอัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 286,120 บาท

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด “ผู้เช่า” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาเช่าอาคารโรงงานในจังหวัดชลบุรี 
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง “ผู้ให้เช่า” สัญญามีกำาหนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 
2561 โดยมีอัตราค่าเช่ารวมเดือนละ 200,000 บาท และหากผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ให้เช่า 
ก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำาหนดสัญญา และผู้ให้เช่าตกลงจะให้ผู้เช่าเช่าอาคารโรงงานต่อไปอีก 
คราวละหนึ่งปี นับแต่วันที่ครบกำาหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว

 บันทึกข้อตกลงเช่าช่วงพื้นที่อาคาร

 บริษัทได้ทำาบันทึกข้อตกลงกับบริษัท โออิชิ ราเมน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อเช่าช่วงพื้นที่อาคารห้างสรรพสินค้าสองแห่ง  
ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารดังกล่าว โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นจำานวนเงินรวมเดือนละ 240,000 บาท

 สัญญาอื่นๆ

 สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำาหน่ายสินค้า

 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง 
เป็นผู้จัดจำาหน่ายสินค้าในประเทศมาเลเซียและบรูไนในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุเจ็ดเดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อมามีการต่ออายุสัญญาออกไปอีกคราวละหกเดือนหลายครั้ง ครั้งล่าสุด 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัท 
และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวไม่ได้มีการต่ออายุสัญญาออกไป

 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หลายแห่งเป็นผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มให้กับบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว โดยสัญญามีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาสามปี ตั้งแต่ 
วันที่ 1 มกราคม 2557 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญาออกไป ให้แจ้งแก่อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่าหกเดือน ก่อนวันครบกำาหนดระยะเวลาดังกล่าว 

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
 เป็นผูจ้ดัจำาหน่ายสนิค้าประเภทชาเขยีวให้กับบรษิทัย่อยดังกล่าว โดยสญัญามีกำาหนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วันที ่1 มีนาคม 2558 

จนถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2561 ทัง้นี ้หากฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดมิได้แจ้งการไม่ต่ออายสุญัญาให้แก่อีกฝ่ายหนึง่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนครบกำาหนดระยะเวลาของสัญญาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
ต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี นับแต่วันที่ครบกำาหนดระยะเวลาของสัญญา หรือวันที่ครบกำาหนดระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว
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 สัญญาผลิตและจัดจำาหน่ายสินค้า

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 บริษัทได้ทำาสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายชาเขียวพร้อมดื่มแบบ 
ขวดแก้วคืนขวด ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีกำาหนดระยะเวลาห้าปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 และ 
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ จะไม่ต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็นหนังสือแก่อีกฝ่ายหนึ่งก่อนครบกำาหนด 
ระยะเวลาของสัญญาไม่น้อยกว่า 90 วัน ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันตามข้อสัญญาเดิมต่อไปอีกคราวละห้าปี

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558.บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาเพื่อผลิตและจัดจำาหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพร
ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีกำาหนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
1 กรกฎาคม 2558 และสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2561 และหากฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดประสงค์จะไม่ต่ออายสุญัญาให้แจ้งเป็นหนงัสอืแก่อีกฝ่ายหนึง่
ก่อนครบกำาหนดระยะเวลาของสัญญาไม่น้อยกว่าหกเดือน ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันตามข้อสัญญาเดิมต่อไปอีกคราวละสามปี

 สัญญาให้บริการด้านการบริหารงาน

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 บริษัทได้ทำาสัญญาให้บริการด้านการบริหารงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งให้บริการด้านการบริหาร
และจัดการธุรกิจแก่บริษัท โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีกำาหนดระยะเวลาหนึ่งปี เริ่มตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อนครบกำาหนดสัญญาให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี นับแต่วันที่ครบกำาหนดสัญญาหรือ
ระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว

 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ทำาสัญญา Management Service Agreement กับ Oishi Myanmar Limited ซึ่งเป็น 
บริษัทย่อยทางอ้อมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อให้บริการด้านการบริหารและจัดการธุรกิจแก่ Oishi Myanmar Limited  
โดยมีอัตราค่าตอบแทนตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป จนกว่าคู่สัญญาจะตกลง 
ให้สัญญาสิ้นสุดหรือสัญญาสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่ระบุไว้ในสัญญา

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาให้บริการด้านการบริหารงานกับบริษัท 
ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เพื่อการให้บริการด้านการบริหารแก่บริษัทย่อยดังกล่าว โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา  
โดยสัญญามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป และหากคู่สัญญาฝ่ายใดประสงค์จะเลิกสัญญาให้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่ง 
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า สองเดือน
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 สัญญาซื้อขาย

 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้ทำาสัญญาซื้อขายเครื่องดื่มชาเขียวโซดากระป๋องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ตามปริมาณ 
ที่บริษัทกำาหนดในราคาเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีกำาหนดระยะเวลาห้าปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2554  
สิ้นสุดวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 
สามเดือนก่อนวันสิ้นสุดของสัญญา ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี นับแต่วันที่ครบกำาหนดระยะเวลาการซื้อขาย 
หรือวันที่ครบกำาหนดระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558.บริษัทได้ทำาสัญญาซื้อขายไอศกรีมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง.ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา 
โดยสัญญามีอายุสามปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 และสิ้นสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2561

 เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2558 บรษิทั โออชิ ิเทรดดิง้ จำากดั ซึง่เป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้ทำาสญัญาซือ้ขวดพอีีทบีรรจรุ้อนกับบริษทัทีเ่ก่ียวข้องกนั
แห่งหนึ่ง ตามปริมาณที่บริษัทย่อยกำาหนดในราคาเป็นไปตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีกำาหนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
1 กันยายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 

 สัญญาให้บริการบริหารคลังสินค้า

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาให้บริการบริหารคลังสินค้า โดยมีอัตรา 
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีกำาหนดระยะเวลาสามปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2560 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกำาหนดสัญญา 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี นับแต่วันที่ครบกำาหนดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว

 สัญญาจ้างบริหารโรงงาน

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาจ้างบริหารโรงงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
แห่งหนึ่ง เพื่อการให้บริการด้านการบริหารจัดการภายในโรงงานผลิตขวดพลาสติกพีอีที โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามที่ระบุ 
ในสัญญา สัญญามีระยะเวลาหนึ่งปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

 สัญญาจ้างบริการ

 บริษัทได้ทำาสัญญาจ้างบริการกับบริษัท โออิชิ ราเมน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อการให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร สัญญา 
มีกำาหนดระยะเวลาหนึ่งปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558โดยมีอัตราค่าบริการรวมเป็นจำานวนเงิน 
ไม่เกิน 18,000,000 บาท ตลอดอายุสัญญา ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 คู่สัญญาตกลงต่ออายุสัญญาออกไปอีก 1 ปี ภายใต้ข้อตกลง
และเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเดิม
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

เงินสดในมือ 26,232 24,478 19,538 20,423

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 13,546 45,855 525 150

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 555,426 71,663 523,286 25,034

รวม 595,204 141,996 543,349 45,607

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

สกุลเงินบาท 582,311 96,339 543,349 45,607

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 5,350 32,812 - -

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 3,714 3,851 - -

สกุลเงินจ๊าดเมียนมาร์ 3,047 8,981 - -

สกุลเงินเหรียญฮ่องกง 772 13 - -

สกุลเงินดงเวียดนาม 10 - - -

รวม 595,204 141,996 543,349 45,607
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

6. ลูกหนี้การค้า
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 283,211 266,387 27,446 42,566

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 251,229 244,976 7,461 11,956

รวม 534,440 511,363 34,907 54,522

 การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 283,041 263,899 27,446 42,566

เกินกำาหนดชำาระ:
 น้อยกว่า 3 เดือน 163 2,488 - -

 3 - 6 เดือน 3 - - -

 6 - 12 เดือน 4 - - -

รวม 283,211 266,387 27,446 42,566

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 141,501 160,174 7,461 9,776

เกินกำาหนดชำาระ:
 น้อยกว่า 3 เดือน 108,577 83,867 - 2,180

 3 - 6 เดือน 46 229 - -

 6 - 12 เดือน 558 706 - -

 มากกว่า 12 เดือน 547 - - -

รวม 251,229 244,976 7,461 11,956

รวมทั้งสิ้น 534,440 511,363 34,907 54,522

  
 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน 



184 หมายเหตุ
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

สกุลเงินบาท 525,691 491,776 34,907 54,522

สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย 6,280 15,663 - -

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 2,469 3,924 - -

รวม 534,440 511,363 34,907 54,522

7. สินค้าคงเหลือ
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

สินค้าสำาเร็จรูป 103,777 107,410 1,257 9,287

วัตถุดิบ 264,989 314,489 45,216 62,559

วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการผลิต 37,254 35,795 5,521 8,031

406,020 457,694 51,994 79,877

หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ (13,205) (15,774) (2,302) (6,016)

สุทธิ 392,815 441,920 49,692 73,861

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
 และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย
- ต้นทุนขาย 8,353,947 8,147,730 3,263,940 3,821,037

- ตัดจำาหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ 18,680 50,797 6,024 9,750

- กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ (2,569) - (3,714) -

สุทธิ 8,370,058 8,198,527 3,266,250 3,830,787
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557

ณ วันที่ 1 มกราคม 669,773 578,397

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 52,000

เพิ่มทุนในบริษัทย่อย - 39,376

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 669,773 669,773

 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 Oishi Myanmar Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ได้เพิ่มทุนที่ออกและชำาระแล้วเป็นจำานวน 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (1,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา)  
จากเดิม 0.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) เป็นหุ้นที่ออกจำานวน 2.1 ล้านเหรียญ
สหรฐัอเมรกิา (2,100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยได้มีการชำาระมูลค่าหุ้นส่วนทีเ่พิม่ข้ึนในเดือนเมษายน 2558

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 Oishi Group Limited Liability Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยมีทุนจดทะเบียนจำานวน 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาและได้มีการชำาระมูลค่าหุ้นแล้วในเดือนมิถุนายน 2558
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 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 ลำาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ 
ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินจำานวน 503 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ถูกจัดลำาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูล
ที่นำามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

 เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำาคัญ

 เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำาคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำาคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ 
ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำาคัญ 
และการวัดมูลค่ายุติธรรม

วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด ราคาเสนอขายและราคาซื้อขายจริงของที่ดิน 
เปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกันปรับด้วย 
ปัจจัยความต่าง

มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้ 
จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาต่อ 
พื้นที่สูงขึ้น (ลดลง)

10. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้     
(พันบาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ หนี้สิน
2558 2557 2558 2557

รวม 115,302 121,801 (9,215) (9,215)

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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 106,087 112,586 - -

(พันบาท)

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ หนี้สิน
2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17,485 10,918 - -
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รายงานประจ�าปี 2558

193หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่ 1 
มกราคม

2558

กำาไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 24)
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันที่ 
31ธันวาคม

2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ 1,224 (760) - 464

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 12,447 834 (4,791) 8,490

ยอดขาดทุนทางภาษียกไป 108,130 (1,782) - 106,348

รวม 121,801 (1,708) (4,791) 115,302

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (9,215) - - (9,215)

สุทธิ 112,586 (1,708) (4,791) 106,087

(พันบาท)

งบการเงินรวม

บันทึกเป็นรายได้ใน

ณ วันที่ 1 
มกราคม

2557

กำาไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 24)
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันที่ 
31ธันวาคม

2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ 405 819 - 1,224

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 9,250 1,251 1,946 12,447

ยอดขาดทุนทางภาษียกไป 85,165 22,965 - 108,130

รวม 94,820 25,035 1,946 121,801

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (9,215) - - (9,215)

สุทธิ 85,605 25,035 1,946 112,586



194 หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่ 1 
มกราคม

2558

กำาไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 24)
กำาไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันที่ 31
ธันวาคม

2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ 1,203 (743) - 460

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 9,715 867 (3,933) 6,649

ยอดขาดทุนทางภาษียกไป - 10,376 - 10,376

รวม 10,918 10,500 (3,933) 17,485

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่ 1 
มกราคม

2557

กำาไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหตุ 24)
กำาไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันที่ 31
ธันวาคม

2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ - 1,203 - 1,203

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 6,852 1,379 1,484 9,715

ยอดขาดทุนทางภาษียกไป 4,985 (4,985) - -

รวม 11,837 (2,403) 1,484 10,918
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บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 14,445 8,910 9,334 4,832

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
เงินประกันการเช่า 212,484 198,661 158,507 172,239

ลูกหนี้กรมสรรพากร 23,293 16,515 13,322 7,260

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน - 7,247 - -

อื่นๆ 12,016 15,574 8,081 11,003

รวม 262,238 246,907 189,244 195,334

12. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส่วนที่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
  -  ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 873,000 - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 
 ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 4 - - 51,000 89,000

เงินกู้ยืมระยะสั้น - 873,000 51,000 89,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 600,000 400,000 600,000 400,000

หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 1,000,000 - 1,000,000  -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนด
 ชำาระภายในหนึ่งปี 19,814 16,753 - -

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น 1,619,814 1,289,753 1,651,000 489,000



196 หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 500,000 600,000 - 600,000

หุ้นกู้
 ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,500,000 1,600,000 1,000,000 1,600,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 30,261 49,834 - -

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน 1,530,261 1,649,834 1,000,000 1,600,000

รวมทั้งสิ้น 3,150,075 2,939,587 2,651,000 2,089,000

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลักษณะที่สำาคัญและรายละเอียดของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 (ก) สัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงิน

  บริษัทมีสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีเงินต้นจำานวน 1,000 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระคืนเป็นรายเดือนจำานวน 
ห้างวด งวดละ 200 ล้านบาท เริ่มชำาระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2558 ดอกเบี้ยกำาหนดชำาระเป็นรายเดือนในอัตราคงที่ร้อยละ 
3.85 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม 

  บริษัทย่อยของบริษัทมีสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีเงินต้นจำานวน 500 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระคืนเป็น 
รายเดือนจำานวนห้างวด งวดละ 100 ล้านบาท เริ่มชำาระคืนงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดอกเบี้ยกำาหนดชำาระเป็นรายเดือน 
ในอัตราคงที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม

 (ข) หุ้นกู้

  ในปี 2555.ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มีวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 
โดยในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำาระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินข้างต้นแล้ว บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายใต้
เงื่อนไขและวงเงินที่กำาหนดไว้ (Revolving) ในปี 2556 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำานวนเงิน 1,000 ล้านบาท (1,000,000.หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยครบกำาหนดเวลาไถ่ถอน
ภายใน 3 ปี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยมีกำาหนดจ่ายชำาระดอกเบี้ยทุกๆ งวดหกเดือน ทั้งนี้บริษัท 
มีวงเงินคงเหลือในการออกหุ้นกู้อีกเป็นจำานวน 2,000 ล้านบาท



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
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197หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

  ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (1,000,000.หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท 
ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยครบกำาหนดเวลาไถ่ถอนภายใน 3 ปี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 2.51 ต่อปี โดยมีกำาหนดจ่ายชำาระดอกเบี้ยทุกๆ งวดหกเดือน

  บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนดและดำารงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตลอดอายุของหุ้นกู้

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินแสดงตามระยะเวลาครบกำาหนดการจ่ายชำาระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

ครบกำาหนดภายในหนึ่งปี 1,600,000 1,273,000 1,651,000 489,000

ครบกำาหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 1,500,000 1,600,000 1,000,000 1,600,000

รวม 3,100,000 2,873,000 2,651,000 2,089,000

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 กลุม่บรษิทัและบรษิทัมวีงเงนิสนิเชือ่ซึง่ยังไม่ได้เบกิใช้เป็นจำานวนเงนิรวม 4,380.94 ล้านบาท และ 19.65 ล้านเหรยีญ
สหรัฐอเมริกา และ 50 ล้านบาท ตามลำาดับ (2557: 3,711.37 ล้านบาท และ 88.82 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 50 ล้านบาท ตามลำาดับ)

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม 

2558 2557
มูลค่า

อนาคตของ
จำานวนเงิน

ขั้นต่ำา
ที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย

มูลค่า
ปัจจุบันของ
จำานวนเงิน

ขั้นต่ำา
ที่ต้องจ่าย

มูลค่า
อนาคตของ
จำานวนเงิน

ขั้นต่ำา
ที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย

มูลค่า
ปัจจุบันของ
จำานวนเงิน

ขั้นต่ำา
ที่ต้องจ่าย

ครบกำาหนดชำาระ
 ภายในหนึ่งปี 22,214 (2,400) 19,814 19,951 (3,198) 16,753

ครบกำาหนดชำาระหลังจาก
 หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 31,477 (1,216) 30,261 53,691 (3,857) 49,834

รวม 53,691 (3,616) 50,075 73,642 (7,055) 66,587

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกุลเงินบาท



198 หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

13. เจ้าหนี้การค้า
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 140,804 117,253 59,807 71,435

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 863,146 1,061,860 230,465 405,034

รวม 1,003,950 1,179,113 290,272 476,469

 ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

สกุลเงินบาท 1,002,568 1,178,141 290,272 476,469

สกุลเงินจ๊าดเมียนมาร์ 1,290 - - -

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 92 972 - -

รวม 1,003,950 1,179,113 290,272 476,469

14. เจ้าหนี้อื่น
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 150,068 263,764 67,541 54,563

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 86,712 89,589 64,981 77,328

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 78,524 178,754 5,438 50,199

ค่าสาธารณูปโภค 45,208 44,619 17,213 20,600

เงินประกันผลงาน 34,832 43,192 9,989 31,869

รายได้รับล่วงหน้า 13,746 29,036 13,676 19,024

เช็คระหว่างทาง - 97,765 - 86,839

อื่นๆ 151,913 163,065 62,751 69,297

รวม 561,003 909,784 241,589 409,719



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

199หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 ยอดเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

สกุลเงินบาท 555,558 893,247 241,589 409,719

สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย 2,896 16,537 - -

สกุลเงินจ๊าดเมียนมาร์ 1,345 - - -

สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์ 969 - - -

สกุลเงินเหรียญฮ่องกง 199 - - -

สกุลเงินดงเวียดนาม 36 - - -

รวม 561,003 909,784 241,589 409,719

15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำาหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย 53,311 72,051 36,785 51,617



200 หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 2558 2557

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย 14,383 11,123 10,341 8,699

รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
 คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี (30,172) 15,583 (19,684) 7,405

(กำาไร) ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตา
 หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ 2,180 32,352 (4,475) 15,209

 โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย 

 กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบำาเหน็จบำานาญพนักงานตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

 โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของ 
ช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

201หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
 ณ วันที่ 1 มกราคม 72,051 51,141 51,617 37,174

รับรู้ในกำาไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 12,005 8,950 8,638 7,119

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 2,378 2,173 1,703 1,580

14,383 11,123 10,341 8,699

รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
 คณิตศาสตร์ประกันภัย (30,172) 15,583 (19,684) 7,405

(30,172) 15,583 (19,684) 7,405

อื่นๆ
รับโอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 140 1,243 576 677

โอนออกไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (862) (1,176) (5,268) (550)

ผลประโยชน์จ่าย (2,229) (5,863) (797) (1,788)

(2,951) (5,796) (5,489) (1,661)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 53,311 72,051 36,785 51,617



202 หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 (กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

สมมติฐานประชากร (32,648) - (20,092) -

สมมติฐานทางการเงิน (3,568) 8,873 (2,268) 5,974

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 6,044 6,710 2,676 1,431

รวม (30,172) 15,583 (19,684) 7,405

 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก)
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

อัตราคิดลด 2.90 3.30 2.90 3.30

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.00 6.00 5.00 6.00

 ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้เป็น 15 ปี (2557: 15 ปี)

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

 การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล  
ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้เป็นจำานวนเงินดังต่อไปนี้

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5) (2,845) 3,086 (1,812) 1,961

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 0.5) 3,007 (2,804) 1,911 (1,785)

 แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณ 
การความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558
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 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

16. ทุนเรือนหุ้น
(บาท) (พันหุ้น/พันบาท)

มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น

2558 2557 2558 2557

จำานวนหุ้น จำานวนเงิน จำานวนหุ้น จำานวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
-  หุ้นสามัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
-  หุ้นสามัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
-  หุ้นสามัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
-  หุ้นสามัญ 2 187,500 375,000 187,500 375,000

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ 
บริษัทต้องนำาค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

17. สำารอง
 สำารองประกอบด้วย

 การจัดสรรกำาไร และ/หรือ กำาไรสะสม

 สำารองตามกฎหมาย

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำารอง (“สำารองตามกฎหมาย”) 
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำารองดังกล่าวมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ 
ทุนจดทะเบียน เงินสำารองนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทัง้หมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคา
ที่ดินที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจำาหน่าย

 การเคลื่อนไหวในทุนสำารอง

 การเคลื่อนไหวในทุนสำารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น



204 หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

18. ส่วนงานดำาเนินงาน
 กลุ่มบริษัทมี 2 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำาคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำาคัญนี้ผลิตสินค้า

และให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำานาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำาคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำาเนินงาน
ของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัท โดยสรุปมีดังนี้

	 •	 ส่วนงานอาหาร	 ร้านอาหารญี่ปุ่น	บะหมี่ราเมน	อาหารว่างและอาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง

	 •	 ส่วนงานเครื่องดื่ม		 ผลิตและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มชาเขียว	เครื่องดื่มกลิ่นผลไม้	เครื่องดื่มสมุนไพร	และน�้าดื่ม

 ข้อมูลผลการดำาเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำาเนินงานวัดโดยใช้กำาไรสุทธิของส่วนงาน ซึ่งนำาเสนอ
 ในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำาไรสุทธิ
 ในการวัดผลการดำาเนินงานนั้น เป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำาเนินธุรกิจ
 ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน
(ล้านบาท)

ส่วนงานอาหาร ส่วนงานเครื่องดื่ม รวม

    2558 2557 2558 2557 2558 2557

รายได้จากการขาย
 - กิจการอื่น 6,570 6,594 444 230 7,014 6,824

 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2 8 5,777 5,572 5,779 5,580

รายได้จากการให้บริการ
 - กิจการอื่น - - 56 - 56 -

 - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 30 - 30 -

ดอกเบี้ยรับ 1 1 - 1 1 2

รายได้อื่น 39 36 44 74 83 110

รวมรายได้ 6,612 6,639 6,351 5,877 12,963 12,516

ต้นทุนขาย 3,941 4,024 4,429 4,174 8,370 8,198

ต้นทุนการให้บริการ - - 77 - 77 -

ค่าใช้จ่ายในการขาย 760 751 786 944 1,546 1,695

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,836 1,772 322 255 2,158 2,027

ต้นทุนทางการเงิน - - 105 97 105 97

รวมค่าใช้จ่าย 6,537 6,547 5,719 5,470 12,256 12,017

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 75 92 632 407 707 499

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ (12) (18) 9 40 (3) 22

กำาไรสำาหรับปี 63 74 641 447 704 521



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

205หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(ล้านบาท)

ส่วนงานอาหาร ส่วนงานเครื่องดื่ม รวม

    2558 2557 2558 2557 2558 2557

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 71 78 641 447 712 525

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่
 ไม่มีอำานาจควบคุม (8) (4) - - (8) (4)

กำาไรสำาหรับปี 63 74 641 447 704 521

รายจ่ายฝ่ายทุน 445 632 200 1,437 645 2,069

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 508 456 475 369 983 825

สินทรัพย์และหนี้สิน
สินค้าคงเหลือ 208 252 185 190 393 442

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,013 2,179 4,990 5,197 7,003 7,376

สินทรัพย์อื่น 804 666 889 648 1,693 1,314

รวมสินทรัพย์ 3,025 3,097 6,064 6,035 9,089 9,132

เจ้าหนี้การค้า 512 625 492 554 1,004 1,179

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - - 3,150 2,940 3,150 2,940

หนี้สินอื่น 420 626 432 752 852 1,378

รวมหนี้สิน 932 1,251 4,074 4,246 5,006 5,497

 ส่วนงานภูมิศาสตร์

 กลุ่มบริษัทมีฐานการดำาเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งของสินค้าที่ผลิตได้จะส่งไปจำาหน่ายโดยตรงหรือผ่านทางบริษัทย่อย
ในต่างประเทศให้กับลูกค้าภายนอก สำาหรับฐานการดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษัทย่อย

 ในการนำาเสนอการจำาแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามเขตภูมิศาสตร์ได้กำาหนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า สินทรัพย์แยกตามสถานที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์



206 หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 ข้อมูลจำาแนกตามเขตภูมิศาสตร์

 รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
มีดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินรวม 

รายได้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2558 2557 2558 2557

ประเทศไทย 12,894 12,491 6,966 7,347

ต่างประเทศ 69 25 37 29

รวม 12,963 12,516 7,003 7,376

19. ค่าใช้จ่ายในการขาย
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย 941,697 1,148,251 217,476 292,310

ค่าเช่า 549,118 508,301 447,985 480,146

อื่นๆ 55,623 38,367 651 472

รวม 1,546,438 1,694,919 666,112 772,928

20. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 1,139,825 1,062,493 889,806 932,837

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 366,733 312,795 262,250 282,204

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำานักงาน 309,386 302,092 259,700 283,150

อื่นๆ 341,913 349,656 226,172 218,956

รวม 2,157,857 2,027,036 1,637,928 1,717,147



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

207หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

21. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

เงินเดือนและค่าแรง 1,326,546 1,272,915 863,191 930,765

เงินบำาเหน็จตอบแทนกรรมการ 21,000 22,000 21,000 22,000

ต้นทุนบำาเหน็จบำานาญ - โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ 14,383 11,123 10,341 8,699

ต้นทุนบำาเหน็จบำานาญ - โครงการสมทบเงิน 12,334 12,083 8,714 8,854

อื่นๆ 436,300 392,744 181,245 175,341

รวม 1,810,563 1,710,865 1,084,491 1,145,659

 โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้

 รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

 โครงการสมทบเงิน

 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน ในการเป็นสมาชิก 
ของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 
ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามข้อกำาหนดของ 
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับต่างๆ ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูป 3,633 9,286 8,030 2,709

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 6,395,635 6,141,392 2,868,782 3,393,755

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 21 1,810,563 1,710,865 1,084,491 1,145,659

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 19 941,697 1,148,251 217,476 292,310

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 983,453 824,709 349,332 378,221

ค่าเช่า 594,402 559,369 482,888 513,316

ต้นทุนทางการเงิน 23 105,535 97,100 80,170 81,662

อื่นๆ 1,421,726 1,526,610 559,291 594,892

รวมค่าใช้จ่าย 12,256,644 12,017,582 5,650,460 6,402,524



208 หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

23. ต้นทุนทางการเงิน
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัทย่อย 4 - - 821 2,630

สถาบันการเงิน 105,535 97,100 79,349 79,032

รวม 105,535 97,100 80,170 81,662

24. ภาษีเงินได้
 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สำาหรับปีปัจจุบัน 1,073 3,039 - 2,498

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 10

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว (74) (2,070) (124) (2,582)

ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้ 1,782 (22,965) (10,376) 4,985

1,708 (25,035) (10,500) 2,403

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 2,781 (21,996) (10,500) 4,901



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558
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 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(พันบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557
ก่อน

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย 

ภาษีเงินได้
สุทธิจาก

ภาษีเงินได้
ก่อน

ภาษีเงินได้
รายได้

ภาษีเงินได้
สุทธิจาก

ภาษีเงินได้

กำาไร (ขาดทุน) จากการ
 ประมาณการตามหลัก
 คณิตศาสตร์ประกันภัย 30,172 (4,791) 25,381 (15,583) 1,946 (13,637)

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557
ก่อน

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย 

ภาษีเงินได้
สุทธิจาก

ภาษีเงินได้
ก่อน

ภาษีเงินได้
รายได้

ภาษีเงินได้
สุทธิจาก

ภาษีเงินได้

กำาไร (ขาดทุน) จากการ
 ประมาณการตามหลัก
 คณิตศาสตร์ประกันภัย 19,684 (3,933) 15,751 (7,405) 1,484 (5,921)



210 หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง  

งบการเงินรวม

2558 2557
อัตราภาษี

(ร้อยละ) (พันบาท)
อัตราภาษี

(ร้อยละ) (พันบาท)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้รวม 706,516 498,765

จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00 141,303 20.00 99,753

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (142,590) (127,415)

ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น (1,005) (460)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 2,421 6,126

ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,652 -

รวม 0.39 2,781 (4.41) (21,996)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557
อัตราภาษี

(ร้อยละ) (พันบาท)
อัตราภาษี

(ร้อยละ) (พันบาท)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้รวม 404,733 267,162

จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00 80,947 20.00    53,432

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (92,400) (50,887)

ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น (1,005) (459)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 1,958 2,815

รวม (2.59) (10,500) 1.83 4,901



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

211หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติอนุมัติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30  
เป็นอัตราร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิ สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

 กลุม่บรษิทัใช้อตัราภาษเีงนิได้ร้อยละ 20 ในการวดัมลูค่าสนิทรัพย์และหนีส้นิภาษเีงินได้รอการตดับัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
ตามคำาชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555

25. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งพอสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

 (ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสำาหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 (ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ 
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น กรณีมีผลขาดทุนระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้นำาไปหักออกจากกำาไรสุทธิ 
ที่เกิดภายหลังจากระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำาหนด และ

 (ค) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

 เนือ่งจากเป็นกิจการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ บรษิทัย่อยดงักล่าวจะต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขและข้อกำาหนดตามทีร่ะบไุว้ในบตัรส่งเสรมิการลงทุน

 รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557
กิจการ
ที่ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการ
ที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม รวม

กิจการ
ที่ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการ
ที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม รวม

ขายและให้บริการในประเทศ 4,356,971 8,094,495 12,451,466 4,586,963 7,524,522 12,111,485

ขายและให้บริการต่างประเทศ 220,577 206,771 427,348 253,415 39,600 293,015

รวมรายได้ 4,577,548 8,301,266 12,878,814 4,840,378 7,564,122 12,404,500
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(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557
กิจการ
ที่ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการ
ที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม รวม

กิจการ
ที่ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการ
ที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม รวม

ขายในประเทศ - 5,449,379 5,449,379 - 6,268,947 6,268,947

26. กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คำานวณจากกำาไรสำาหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษัทและจำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคำานวณดังนี้
(ล้านบาท/ล้านหุ้น)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

กำาไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
 ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 712.19 524.94 415.23 262.26

จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว 187.50 187.50 187.50 187.50

กำาไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 3.80 2.80 2.21 1.40

27. เงินปันผล
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไรเป็นเงินปันผล

ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 103.13 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน 2558

 ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไรเป็นเงินปันผลในอัตรา 
หุ้นละ 1.60 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 300 ล้านบาท ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 
0.55 บาท เป็นจำานวนเงิน 103.13 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงิน 196.88 ล้านบาท เงินปันผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนพฤษภาคม 2558

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไรเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 103.13 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน 2557

 ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไร เป็นเงินปันผลในอัตรา 
หุ้นละ 1.30 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 243.75 ล้านบาท ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2556 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 
หุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำานวนเงิน 56.25 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 187.50 ล้านบาท เงินปันผล
ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนพฤษภาคม 2557
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28. เครื่องมือทางการเงิน
 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์  
เพื่อการเก็งกำาไรหรือการค้า 

 การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำาคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็น 
ที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการ 
การจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

 การบริหารจัดการทุน

 นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิด 
การพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของ 
ผลตอบแทนจากกิจกรรมดำาเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม อีกทั้งยังกำากับดูแลระดับการจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อการดำาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่  
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12) กลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าว 
โดยทำาให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่
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 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำาหนดชำาระหรือกำาหนดอัตราใหม่มีดังนี้

งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2558

หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 3.85 600,000 - 600,000

 หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 4.00 1,000,000 - 1,000,000

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
  กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 5.82 19,814 - 19,814

ไม่หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2.25 - 500,000 500,000

 หุ้นกู้ 2.51 - 1,000,000 1,000,000

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.82 - 30,261 30,261

รวม 1,619,814 1,530,261 3,150,075

ปี 2557

หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.13 - 2.15 873,000 - 873,000

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 3.85 400,000 - 400,000

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
  กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 5.82 16,753 - 16,753

ไม่หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.85 - 600,000 600,000

 หุ้นกู้ 4.00 - 1,000,000 1,000,000

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.82 - 49,834 49,834

รวม 1,289,753 1,649,834 2,939,587
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2558

หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 3.85 600,000 - 600,000

 หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 4.00 1,000,000 - 1,000,000

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 1.375 51,000 - 51,000

ไม่หมุนเวียน
 หุ้นกู้ 2.51 - 1,000,000 1,000,000

รวม 1,651,000 1,000,000 2,651,000

ปี 2557

หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 3.85 400,000 - 400,000

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 1.75 89,000 - 89,000

ไม่หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.85 - 600,000 600,000

 หุ้นกู้ 4.00 - 1,000,000 1,000,000

รวม 489,000 1,600,000 2,089,000

 
 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
 
 กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่เกิดจากการทำาสญัญาซือ้เคร่ืองจกัร โดยในระหว่างปีกลุ่มบริษทัได้ทำาสญัญา

ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสัญญาดังกล่าว และกลุ่มบริษัทยังมี 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ป้องกัน 
ความเสี่ยงไว้ โดยความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นสาระสำาคัญ ณ วันที่รายงาน
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น 
เงินตราต่างประเทศดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินรวม 

หมายเหตุ 2558 2557

เงินเยนญี่ปุ่น
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ (55,707) (113,018)

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง (55,707) (113,018)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ                  54,886 -

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (821) (113,018)

เงินยูโร
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ (16,143) (32,736)

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง (16,143) (32,736)

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ 16,040 -

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (103) (32,736)

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 3,714 3,851

ลูกหนี้การค้า 6 2,469 3,924

ลูกหนี้อื่น 1,240 16,197

เจ้าหนี้การค้า 13 (92) (972)

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง 7,331 23,000

เงินเหรียญสิงคโปร์
เจ้าหนี้อื่น 14 (824) -

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง (824) -

เงินริงกิตมาเลเซีย
ลูกหนี้การค้า 6 6,280 15,663

เจ้าหนี้อื่น 14 (2,896) (16,537)

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง 3,384 (874)



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

217หมายเหตุ
 ประกอบงบการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำาระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำาหนด

 ฝ่ายบริหารได้กำาหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสมำ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำาคัญ ความเสี่ยงสูงสุด 
ทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัท 
มีฐานลูกค้าจำานวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้ 

 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

 กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ 
ต่อการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทุกรายการ 
ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
หมุนเวียน ไมห่มนุเวยีน รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

31 ธันวาคม 2558

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
 สถาบันการเงิน 600 500 1,100 - 1,099 - 1,099

หุ้นกู้ 1,000 1,000 2,000 - 2,014 - 2,014

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 20 30 50 - - 52 52

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ 
 เป็นรายการหนี้สิน 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1

(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
หมุนเวียน ไมห่มนุเวยีน รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

31 ธันวาคม 2558
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
 สถาบันการเงิน 600 - 600 - 600 - 600

หุ้นกู้ 1,000 1,000 2,000 - 2,014 - 2,014
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 มลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนทีห่มนุเวียนเป็นมูลค่าทีใ่กล้เคยีงกับมลูค่าตามบญัช ีเนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิเหล่านัน้
จะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น

 มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สำาหรับตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า ซึ่งได้มีการทดสอบความสมเหตุสมผล
ของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสำาหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน  
ณ วันที่วัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสี่ยง 
ด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทและคู่สัญญาตามความเหมาะสม

 เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำาคัญ

เงินกู้ยืม วิธีคิดลดกระแสเงินสด ไม่มี
หุ้นกู้ อ้างอิงราคาจากนายหน้า ไม่มี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน วิธีคิดลดกระแสเงินสด อัตราคิดลด

29. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
โครงการเครื่องบรรจุขวด PET แบบ
 Cold-Aseptic-Filling Line 3
 - เครื่องจักรและอุปกรณ์ 12,969 39,255 - -

โครงการครัวกลางแห่งใหม่
 - อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 265 - - -

 - เครื่องจักรและอุปกรณ์ 8,092 11,200 - -

โครงการอื่นๆ
 - อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น 1,970 - - -

 - เครื่องจักรและอุปกรณ์ 75,897 14,477 3,717 39

รวม 99,193 64,932 3,717 39

 โครงการเครื่องบรรจุขวด PET แบบ Cold-Aseptic-Filling Line 3

 ในเดือนสิงหาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรสำาหรับผลิตเครื่องดื่มและบรรจุ
ขวด PET แบบ Cold-Aseptic-Filling Line 3 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,300 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนโดยโครงการดังกล่าวดำาเนินการภายใต้บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าว
โดยส่วนใหญ่ได้ทำาการก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จ และเริ่มดำาเนินการผลิตเครื่องดื่มและบรรจุขวดแล้ว
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 โครงการครัวกลางแห่งใหม่

 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนก่อสร้างโครงการครัวกลางแห่งใหม่สำาหรับผลิตอาหารสำาเร็จรูปและวัตถุดิบ 
ภายในวงเงนิไม่เกนิ 545 ล้านบาท โครงการดงักล่าวดำาเนนิการภายใต้บรษิทั โออชิ ิเทรดดิง้ จำากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษัิท ต่อมาในปี 2556 
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำานวน 60 ล้านบาท และในเดือนกรกฎาคม 2557 คณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติ 
งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำานวน 12 ล้านบาท รวมเป็นเงินงบประมาณโครงการครัวกลางใหม่ทั้งสิ้นจำานวน 617 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันโครงการ 
ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำาเนินการผลิตแล้ว

 โครงการเครื่องบรรจุขวด PET แบบ Cold-Aseptic-Filling Line 4

 ในเดือนกันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรสำาหรับผลิตเครื่องดื่ม 
และบรรจุขวด PET แบบ Cold-Aseptic-Filling Line 4 ของบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน  
1,050 ล้านบาท

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี 231,075 219,472 170,555 184,846

หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 194,187 234,329 120,387 177,977

หลังจากห้าปี 8,150 11,203 8,150 8,603

รวม 433,412 465,004 299,092 371,426

 สัญญาที่สำาคัญภายใต้ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

 สัญญาเช่าพื้นที่

 บริษัทได้ทำาสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหารกับบริษัทในประเทศหลายแห่ง.สัญญามีกำาหนดระยะเวลาระหว่างหนึ่งปี ถึงสามปี  
และครบกำาหนดระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 โดยบริษัทตกลงจ่ายค่าเช่าเป็นอัตราคงที่หรือตามอัตราร้อยละของยอดรายได้ตามเงื่อนไข 
ที่กำาหนดในสัญญา

 สัญญาเช่าอาคารโรงงาน

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาเช่าอาคารโรงงานกับบริษัทในประเทศ
แห่งหนึ่ง เพื่อประกอบธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สัญญามีกำาหนดระยะเวลา 14 ปี 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่  
31 มกราคม 2564 โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 200,000 บาท ต่อมา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 คู่สัญญาได้จัดทำาบันทึกข้อตกลงยกเลิก
สัญญาเช่าอาคารโรงงานดังกล่าว

 สัญญาเช่ารถยก

 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาเช่ารถยกและอุปกรณ์กับบริษัทในประเทศหลายแห่ง สัญญามีอายุไม่เกิน
สามปี และครบกำาหนดระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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 สัญญาเช่าอาคารโกดังเก็บสินค้า

 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้ากับบริษัทในประเทศหลายแห่ง  
สัญญามีอายุไม่เกินสามปี และครบกำาหนดระหว่างปี 2558 ถึงปี 2559 โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2558 2557 2558 2557

ภาระผูกพันอื่นๆ
สัญญาบริการ 499,481 404,076 339,115 330,352

เลตเตอร์ออฟเครดิต 73,177 140,928 - -

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 70,927 - - -

หนังสือค้ำาประกันจากธนาคาร 35,880 34,700 - -

คำาสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าหรือวัสดุตกลงแล้ว 15,177 35,558 - -

สัญญาว่าจ้างโฆษณา 2,052 11,119 - -

อื่นๆ 14,243 17,121 438 -

รวม 710,937 643,502 339,553 330,352

 สัญญาอื่นๆ

 สัญญาซื้อขายขวดพีอีทีบรรจุร้อน

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาซื้อขวดพีอีทีบรรจุร้อนกับบริษัท 
ผู้ผลิตขวดในประเทศแห่งหนึ่ง ตามปริมาณที่บริษัทย่อยกำาหนดในแต่ละเดือน เป็นระยะเวลา 14 ปี 2 เดือน ตามราคาที่ระบุในสัญญา  
โดยเริ่มซื้อขายงวดแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558  
คู่สัญญาได้จัดทำาบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาซื้อขายขวดพีอีทีบรรจุร้อน

 สัญญาซื้อขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 บริษัทและบริษัท โออิชิ ราเมน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ 
และวัสดุบรรจุภัณฑ์กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ให้เป็นผู้ดำาเนินการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าในเครือ และควบคุมการบริหารวัตถุดิบ 
และวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะชำาระค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา  
สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้ากับบริษัท 
ในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อขนส่งสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้าไปยังปลายทางที่กำาหนด โดยมีอัตราค่าขนส่งสินค้าคิดเป็นราคาต่อเที่ยวรถ 
ตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีกำาหนดระยะเวลาสามปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อมา 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นระยะเวลาสองปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และเมื่อครบกำาหนดระยะเวลาของสัญญาแล้ว คู่สัญญาไม่แจ้งบอกเลิกล่วงหน้าให้ถือว่าสัญญาต่อออกไปอีก
คราวละหนึ่งปี

 สัญญาค่าที่ปรึกษา

 ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้ทำาสัญญาค่าที่ปรึกษากับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีอัตราค่าบริการไตรมาสละ 200,000 บาท 
 โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และไม่ได้มีการต่อสัญญาออกไป

 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาซื้อขาย ก๊าซธรรมชาติกับบริษัทในประเทศ
แห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยดังกล่าวตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกำาหนดระยะเวลา
เจ็ดปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็น 
ลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน

 สัญญาให้การสนับสนุนรายการ

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 บริษัทโออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาสองฉบับเกี่ยวกับการให้การสนันสนุน 
รายการโทรทัศน์รายการหนึ่งกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง โดยสัญญาฉบับแรกมีระยะเวลา การสนับสนุนตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาซึ่งมีเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญานั้น สัญญาอีกฉบับหนึ่งเป็นสัญญาการให้การสนับสนุนเป็น 
ผู้สนับสนุนหลักของรายการนั้นโดยมีระยะเวลาการสนับสนุนตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อมาเมื่อวันที่  
30 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ต่ออายุสัญญาเป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการออกไปอีก 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 สัญญาผลิตสินค้า

 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำาสัญญาผลิตสินค้าให้กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง 
ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุห้าปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 
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30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทเมื่อวันที่ 25.กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

 (ก) ให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 375 ล้านบาท ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2558  
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจำานวนเงิน 103.13 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผล 
ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็นเงิน 271.88 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2559

 (ข) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของกลุ่มบริษัท จากเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นเริ่มต้น 
ในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

31. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้ และไม่ได้นำามาใช้ในการจัดทำา 

งบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท และถือปฏิบัติ 
กับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การนำาเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) กำาไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
 (ปรับปรุง 2558)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 
 (ปรับปรุง 2558)  

ส่วนงานดำาเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 
 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
 (ปรับปรุง 2558) 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
 (ปรับปรุง 2558)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 
 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาเช่าดำาเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 
 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 
 (ปรับปรุง 2558)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1   
 (ปรับปรุง 2558)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4   
 (ปรับปรุง 2558)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
 (ปรับปรุง 2558)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 
 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
 (ปรับปรุง 2558)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เงินที่นำาส่งรัฐ

 กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ








