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ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 1 

 
สว่นท่ี 1 

ขอ้มูลสรุป (Executive Summary) 

เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2542 คุณตนั ภาสกรนที ไดเ้ร่ิมเปิดใหบ้ริการรา้นอาหารบุฟเฟ่ตญ่ี์ปุ่นตลอดทั้งวนัแห่งแรกในประเทศ

ไทย ท่ีสุขุมวทิ 55 ภายใตช่ื้อ “โออิชิ” ต่อมาในปี 2543 ไดจ้ึงไดจ้ดัตั้ง บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมช่ือ 

บริษัท โออิชิ เรสเตอรร์อง จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่น และในปี 2545

บริษัทฯ มีการปรบัโครงสรา้งการดําเนินงานเพื่อดําเนินธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่นหลายรูปแบบ รวมทั้งรา้นเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ 

ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้เป็น 300 ลา้นบาท และมีบริษัทยอ่ยจาํนวน 2 บริษัท คือ บริษัท โออิชิ ราเมน 

จาํกดั ประกอบธุรกิจรา้นอาหารประเภทบะหมี่ญ่ีปุ่น และบริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายชา

เขียว ภายใตช่ื้อ “โออิชิ กรีนที” และทาํหนา้ท่ีเป็นครวักลางใหก้บัรา้นอาหารของกลุม่บริษัทฯ 

ในปัจจุบนั กลุ่มบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) รา้นอาหารญ่ีปุ่นและรา้นเบเกอร่ี แบ่งออกเป็น 

รา้นอาหารญี่ ปุ่ นประเภทบฟุเฟต ์ ภายใตช่ื้อ “โออิชิ บุฟเฟต”์ “โออิชิ เอ็กเพรส”  “ชาบชิู” และ "โออิชิ แกรนด"์ รา้นอาหาร

ประเภทตามสัง่ ภายใตช่ื้อ “โออิชิ ราเมน” “โออิชิ ซชิูบาร”์ “ล็อค โฮม” “โอเค สุก้ี” รา้นเบเกอรี่ เพ่ือสขุภาพ ภายใตช่ื้อ 

“IN&OUT the Bakery Cafe” และ “Char for Tea” รวมถึง บรกิารจดัเล้ียงนอกสถานท่ีและจดัส่งถึงบา้น และธรุกิจแฟรนไชส์

ร ้ า น อ า ห า ร ญ่ี ปุ่ น  

2) ธุรกิจเคร่ืองด่ืมประเภทชาเขียว ภายใตช่ื้อ “โออิชิ กรีนที” ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษัทฯ มีสาขารา้นอาหารรวม

ทั้งส้ิน 87 สาขา ทัว่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ พทัยา ชลบุรี จาํนวนรวม 83 สาขา และอีก 4 สาขาในจงัหวดั

ภเูก็ต เปิดเป็นธุรกิจแฟรนไชส ์ 

บริษัทฯ ไดเ้ริ่มดาํเนินธุรกิจเป็นผูจ้าํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวพรอ้มด่ืม ตั้งแต่ปี 2545 โดยวา่จา้งผูผ้ลิตภายนอกผลิตเคร่ืองด่ืม

ดงักล่าวขนาด 350 มิลลิลิตร ต่อมาในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2546 บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงศกัยภาพในการเติบโตของตลาด

เครื่องด่ืมชาเขียวพรอ้มด่ืม จึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเครื่องด่ืมชาเขียว ซ่ึงตอ้งใชเ้งินลงทุนในโครงการน้ีทั้งสิ้ น

จาํนวน 901 ลา้นบาท และไดล้งทุนไปแลว้จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 จาํนวน 801 ลา้นบาท 

ปี 2547 แมว้า่เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทยจะไมเ่ติบโตตามเป้าหมายท่ีรฐับาลวางไว ้อนัเป็นผลกระทบจากสภาวะ

ความผนัผวนของราคาน้ํามนั การระบาดของโรคไขห้วดันก สถานการณว์กิฤตภาคใต ้  ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดมี้การติดตามสถานการณ์

ดงักล่าว และปรบัตวัอยูเ่สมอเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีบริษัทฯ ไดว้างไว ้ อนัสง่ผลใหปี้ 2547 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีบรษัิทฯ ประสบ

ความสาํเร็จอยา่งสงูในการสรา้งการเติบโตทั้งรายไดแ้ละกาํไร และคงความเป็นผูนํ้าในธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  

ผลประกอบการของบริษทัและบริษัทยอ่ยในปี 2547 (รอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม) มี

การปรบัตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะจากธุรกิจชาเขียวท่ีมีอตัรากาํลงัการผลิตเต็มท่ี ณ ส้ินปี 2547 โดยบริษัทมีรายไดจ้าก

การขายปี 2547 เท่ากบั 3,272 ลา้นบาท ปรบัเพิ่มข้ึนจากปี 2546 ประมาณ 1,972 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 152 โดย

รายไดส่้วนท่ีเพิ่มเกิดจากธุรกิจชาเขียว อตัรารอ้ยละ 1,106 และจากธุรกิจอาหาร อตัรารอ้ยละ 15 ตามลาํดบั  

ในสว่นกาํไรสุทธิ ปี 2547 กลุ่มบริษัทมีกาํไรสุทธิ 487 ลา้นบาท โดยปรบัเพิ่มข้ึน 467 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2,371 

เม่ือเทียบกบัปี 2546 ท่ีมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 20 ลา้นบาท 

 

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 375 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 187.5 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตรา 

ไวหุ้น้ละ 2 บาท เป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 375 ลา้นบาท  



   บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 
 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 1 

สว่นท่ี 2 

รายละเอียดบรษิทัออกหลกัทรพัย ์

 

 

ช่ือบริษัท    : บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรา้นอาหารญี่ปุ่นและเบเกอร่ี และเคร่ืองด่ืมชาเขียว ภายใตช้ื่อ

สินคา้ “โออิชิ”  

ท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่ : เลขท่ี 9 ชั้นท่ี 20 อาคาร ยเูอ็ม ทาวเวอร ์ ถนนรามคาํแหง สวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250 

เลขทะเบียนบริษัท   : 0107574700158 

โฮมเพจบริษัท   : www.oishigroup.com 

โทรศพัท ์    : 0-2717-2244 

โทรสาร    : 0-2717-3920 
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ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 2 

1. ปัจจยัความเส่ียง 

1.1  ความเสี่ยงในดา้นการจดัหาพื้ นท่ีเช่าสาํหรบัขยายสาขาใหม่และรกัษาพ้ืนท่ีเช่าสาํหรบัสาขาเดิม 

เน่ืองดว้ยทําเลท่ีตั้งของสาขาเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจรา้นอาหาร ประกอบกบัสภาวะการ

แข่งขนัท่ีรุนแรงในธุรกิจรา้นอาหารในปัจจุบัน ส่งผลใหเ้กิดขอ้จาํกดัต่อผูป้ระกอบการในการแสวงหาพื้ นท่ีขยาย

สาขาใหมท่ี่มุ่งเนน้การเช่าพื้ นท่ีในหา้งสรรพสินคา้ในแหล่งชุมชน เน่ืองจาก ผูป้ระกอบการหา้งสรรพสินคา้จะเลือก

รา้นคา้หลากหลายประเภทเขา้มาเสริมความตอ้งการของลูกคา้ของหา้งฯ ดังน้ัน หากหา้งฯ ใดท่ีมีรา้นอาหาร

ประเภทเดียวกนักบัรา้นอาหารของบริษัทฯ ก็อาจส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถขยายสาขาใหม่ในหา้งฯ แห่งน้ันได ้

แต่ดว้ยชื่อเสียงการดาํเนินธุรกิจท่ีดีของบริษัทฯ และความนิยมของลกูคา้ในรา้นอาหารของ “โออิชิ” ทาํใหส่้วนใหญ่

บริษัทฯ จะไดร้บัเชิญใหจ้องพ้ืนท่ีล่วงหน้ากบัหา้งฯ ก่อนท่ีหา้งฯ จะเปิดดาํเนินการ ทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถทาํการ

จดัหาพื้ นท่ีสาขาใหม่ไดต้ามเป้าหมาย ประกอบกบันโยบายการขยายสาขาใหม่ในพื้ นท่ีต่างจงัหวดัท่ีสาํคญัๆ ดว้ย

ระบบแฟรนไชสท์าํใหบ้ริษัทฯสามารถลดความเส่ียงในเร่ืองการจดัหาทาํเลการขยายสาขาไดท้างหน่ึง 

โดยปกติธุรกิจลกัษณะของสญัญาเช่าพื้ นท่ีจะเป็นสญัญาเช่าระยะสั้น 3 ปีและสามารถต่ออายุสญัญาเช่าไดอ้ีก 3 ปี 

และในปี 2548 - 2549 สญัญาเชา่ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ท่ีมีจะหมดอายุลง บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดร้บัการ

ต่ออายุสญัญาเชา่ หรอือาจมีการปรบัอตัราค่าเช่าเพิ่มสงูข้ึน ซ่ึงบริษัทฯ ประเมินวา่บริษัทฯ จะสามารถขอต่อสญัญา

ได ้เน่ืองดว้ยการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาเชา่เป็นอยา่งดีตลอดมา  

1.2  ความเสี่ยงตน้ทุนจากการเสื่อมสภาพของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์ 

เน่ืองจากในการดาํเนินธุรกิจรา้นอาหารน้ัน บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพ ความสดใหม่ของของวตัถุดิบและ

ผลิตภณัฑเ์ป็นหลกัสาํคญั มากกว่ารอ้ยละ 50 ของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ เน้ือสตัว ์อาหารทะเล ผกั ผลไม ้

และขนมปัง มีอายุการใชง้าน การบริโภค และการเก็บรักษาสั้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิต และ

ความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการรา้นอาหารได ้หากขาดการบริหารจดัการและควบคุมการใชว้ตัถุดิบ

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เพ่ือลดความเส่ียงทางดา้นตน้ทุนจากการเส่ือมสภาพ และเพ่ือรกัษาความสดใหม่ของ

วตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายการจดัซ้ือและการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั ดว้ยการสัง่ซ้ือใน

ลกัษณะวนัต่อวนั ในจาํนวนท่ีพอเพียงและจดัเก็บในหอ้งเย็นรกัษาอุณหภมิูเพื่อลดการเส่ือมสภาพของวตัถุดิบ และ

มีระบบการควบคุมสต๊อกแบบ First-In-First-Out (FIFO) และทําฉลากระบุวนัท่ีเพื่อใหง้่ายต่อการนําเขา้สู่

กระบวนการผลิต สาํหรบัผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการความสดใหม่วนัต่อวนั บริษัทฯ ไดก้าํหนดใหแ้ต่ละสาขาดาํเนินการ

ตรวจสอบความตอ้งการของผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทเพื่อใชใ้นการวางแผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคในแต่ละวนั รวมทั้งไดด้าํเนินกลยุทธส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินคา้ดงักล่าวอีกดว้ย 

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ไดจ้ดัจา้งบริษัท ฮาวี ฟดู เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั - บริษัทชั้นนําในการบริหาร

จดัการการจดัส่ง การเก็บรกัษา และการกระจายวตัถุดิบ – ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการกระจายสินคา้สู่รา้นคา้ในเครือ และ

ค วบ คุ มกา รบ ริห า ร จั ด ก า ร สิ นค้า ค งค ลั ง  ปร ะ เภท สินค้า แช่ ง แ ข็ ง  และ ขอ ง แห้ง ใ ห้แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ  

ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถควบคุมตน้ทุนจากการเส่ือมสภาพวตัถุดิบและตน้ทุนในการ

เก็บรกัษาสินคา้ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนับริษัทฯ ไดบ้ริหารจดัการควบคุมอตัราการสญูเสียของ

สินคา้ท่ีเหลือจากการขายใหอ้ยูใ่นระดบัเฉล่ียประมาณรอ้ยละ 5 ซ่ึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ  

1.3   ความเสี่ยงดา้นความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลิตและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  เน่ืองจาก

บริษัทฯ ไม่สามารถปรบัราคาขายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบท่ีผันผวนไดอ้ยา่งสมํา่เสมอ ดังน้ัน บริษัทฯ 

จึงมีนโยบายในการจาํกดัความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการทาํสญัญาตกลงราคา คุณภาพ และปริมาณซ้ือวตัถุดิบล่วงหน้า

กบัผูจ้ดัจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายจะจดัส่งสินคา้ใหแ้ก่บริษัทฯ ตามรายการสัง่ของเป็นครั้งๆ จนครบจาํนวนตาม
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สญัญา เช่น การสัง่ซ้ือเน้ือสตัว ์การสัง่ซ้ืออาหารทะเลจากต่างประเทศ และวตัถุดิบท่ีเป็นอาหารสาํเร็จรปู เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัไดใ้ชก้ลยุทธการออกรายการอาหารท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุน้และจูงใจใหผู้บ้ริโภคเลือก

รบัประทานอาหารท่ีมีความหลากหลาย ทาํใหต้น้ทุนสินคา้มีการกระจายตวั รวมถึงการบริหารตน้ทุนวตัถุดิบและ

ราคาอาหารใหมี้ความสมัพนัธใ์นเชิงกาํไร และลดปริมาณการผลิตหรือยกเลิกการผลิตในรายการอาหารท่ีมีตน้ทุน

วตัถุดิบสงูแต่ยอดขายตํา่ เป็นตน้ ดงัน้ัน จากการดาํเนินงานท่ีผ่านมาบริษัทฯ จึงไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการผนัผวน

ของราคาวตัถุดิบอยา่งมีนัยสาํคญั 

1.4 ความเสี่ยงจากการสัง่ซ้ือบรรจภุณัฑจ์ากผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีมีอยูน่อ้ยราย 

การประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมชาเขียว ตน้ทุนการผลิตท่ีสาํคญัประกอบดว้ย บรรจุภณัฑ ์ประเภทกล่อง UHT และขวด 

PET แบบ Hot Filled พรอ้มฝาเกลียว สดัส่วนของตน้ทุนการผลิตดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 53 ของ

ตน้ทุนการผลิตทั้งหมด ซ่ึงในปัจจุบนับริษัทฯ มีการสัง่ซ้ือบรรจุภณัฑป์ระเภทกล่อง UHT จากผูผ้ลิตท่ีมีอยูร่ายเดียว

ในตลาด และประเภทขวด PET จากผูผ้ลิตท่ีมีอยู่สองรายในตลาด ดว้ยขอ้จาํกดัดังกล่าวบริษัทฯ ไดห้าทางเลือก

เตรียมพรอ้มไวเ้พื่อลดความเส่ียงทางธุรกิจ ดว้ยการแสวงหาผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีมีคุณภาพสินคา้และราคาเทียบเท่า 

เช่น ขวด PET แบบ Hot Filled ท่ีมีผูผ้ลิตอยู่ในประเทศไตห้วนั และประเทศจีน ซ่ึงเม่ือพิจารณาคุณภาพและ

ประเมินตน้ทุนรวมค่าขนส่งและระยะเวลาการจดัส่งแลว้พบวา่อยู่ในวิสยัท่ีสามารถจะเลือกใชไ้ดห้ากจาํเป็น และ

เน่ืองจากการใชข้วดประเภทน้ีมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนในอนาคต 1-2 ปีขา้งหน้า ทาํใหอ้าจมีผูผ้ลิตรายใหม่สนใจเขา้

มาลงทุน ซ่ึงจะทาํใหค้วามเส่ียงจากการพึ่งพาผูผ้ลิตนอ้ยรายลดลงได ้ และจากประสบการณก์ารสัง่ซ้ือบรรจุภณัฑท่ี์

ผ่านมาบริษัทฯ มีการวางแผนการสัง่ซ้ือและการจดัส่งท่ีดีและต่อเน่ืองร่วมกบัผูผ้ลิตรายปัจจุบนัทาํใหไ้ม่เกิดปัญหา

ในการดาํเนินงาน  

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั บริษัทฯ ทาํสญัญากบัผูผ้ลิตขวด PET รายหน่ึงในสองรายดังกล่าวใหเ้ขา้มาดาํเนินการ

จดัตั้งสายการผลิตขวด PET และเช่ือมต่อกบัสายการผลิตเคร่ืองด่ืมของบริษัทฯ โดยตรง ในบริเวณโรงงานของ

บริษัทฯ ท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อลดตน้ทุนการขนส่ง และลดความเส่ียงของการขาดแคลนขวดในการผลิต 

โดยผูผ้ลิตขวดดงักล่าวตกลงท่ีจะผลิตและขายขวดใหก้บับริษัทฯ ดว้ยกาํลงัการผลิตของเครื่องจกัรท่ีนํามาติดตั้งไวท่ี้

โรงงานของบริษัทฯ ทั้งหมด แต่หากบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตเครื่องด่ืมท่ีบรรจุในขวด PET ไดด้ว้ยสาเหตุอะไรก็ตาม 

ผูผ้ลิตขวดรายน้ีจะสามารถขายขวด PET ใหก้บัลกูคา้รายอ่ืนไดแ้ต่ตอ้งทาํการผลิตใหก้บับริษัทฯ เป็นอนัดบัแรก 

1.5    ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ 

ปัจจุบนับริษัทฯ ไดท้าํสญัญาระยะเวลา 5 ปีว่าจา้งบริษัท ดีทแฮลม์ จาํกดั ใหเ้ป็นผูจ้ดัจาํหน่ายและการกระจาย

สินคา้เคร่ืองด่ืมชาเขียวเขา้สู่ช่องทางการจดัจาํหน่ายประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ปลีกสะดวกซ้ือ

(Convenient Store) รา้นคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) สถานีป้ัมน้ํามนั มินิมารท์ ซุปเปอรม์าเก็ต และ 

ดิสเคา้ทส์โตร ์เป็นตน้ โดยสญัญาดงักลา่วสามารถขยายเวลาออกไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ครั้งละ 3 ปี หากไมมี่คู่สญัญา

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้บอกเลิกสญัญา ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดป้ระเมินศักยภาพของดีทแฮลม์แลว้พบวา่ ดีทแฮลม์เป็นผูจ้ดั

จาํหน่ายท่ีมีประสบการณ์ยาวนานและมีความชํานาญสูงในการทําตลาดและการขายใหก้ับสินคา้ มีระบบและ

ช่องทางการกระจายสินคา้ทัว่ถึงทุกช่องทางจนถึงผูบ้ริโภคการกระจายสินคา้ผ่านบริษัทผูจ้ดัจาํหน่ายจะครอบคลุม

ทั้งรา้นคา้ปลีกและรา้นคา้ส่ง และในปี 2547 สัดส่วนยอดขายผ่านดีทแฮล์มคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 72 ของ

ยอดขายเครื่องด่ืมชาเขียวทั้งหมด ดว้ยนโยบายดังกล่าวอาจจะประเมินเป็นความเส่ียงของบริษัทฯ ในการพึงพิง

บริษัทผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ หากบริษัทผูจ้ดัจาํหน่ายรายน้ีไม่สามารถดาํเนินการกระจายสินคา้ใหแ้ก่บริษัทฯ ได้

ตามเป้าหมายยอดขายท่ีไดต้กลงไว ้แต่ดว้ยช่ือเสียงและศักยภาพการทําตลาดของดีทแฮลม์ และผลการกระจาย

สินคา้ท่ีทัว่ถึงในปัจจุบนั บริษัทฯ มีความเช่ือถือมัน่วา่ดีแฮลม์จะสามารถดาํเนินการกระจายสินคา้ใหก้บับริษัทฯ ได้

ตรงตามเป้าหมายท่ีไดต้กลงรว่มกนัไว ้

อยา่งไรก็ตาม เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงน้ี บริษัทฯ ไดด้าํเนินกลยุทธทาํตลาดดว้ยทีมงานการตลาดของบริษัท

ฯ โดยการกระจายสินคา้ตรงสู่ผูบ้ริโภค ผ่านช่องทางรา้นคา้และรา้นอาหารทัว่ไป และรา้นอาหารในกลุ่ม “โออิชิ” 
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รวมทั้งการทําตลาดกับรา้นคา้ย่อยในแต่ละพื้ นท่ีท่ีบริษัทฯ ประเมินว่าเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพ ทําใหบ้ริษัทฯ 

สามารถลดการพึ่งพิงไดร้ะดบัหน่ึง อีกทั้งเป็นประโยชน์ในการติดตามและรบัทราบความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยอีก

ประการหน่ึง ท่ีสามารถชว่ยสรา้งยอดขายเคร่ืองด่ืมชาเขียวของบริษัทฯ ได ้
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวตัคิวามเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพฒันาท่ีสาํคญั 

เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2542 คุณตัน ภาสกรนที ประธานกลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ปิดใหบ้ริการรา้นอาหารญ่ีปุ่น 

สไตลบุ์ฟเฟตต์ลอดทั้งวนัแห่งแรกในประเทศไทย ภายใตช่ื้อ “OISHI” หรือ “โออิชิ” ท่ีสุขุมวทิ 55 (ซอยทองหล่อ) 

ซ่ึงสรา้งความแตกต่างและความแปลกใหม่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคทั้งรูปแบบการใหบ้ริการและราคา โดยคาํนึงถึงความสด

ใหมแ่ละความคุม้ค่าของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั ทาํใหไ้ดร้บักระแสตอบรบัอยา่งสงูจากผูบ้ริโภค  ส่งผลใหช่ื้อ “โออิชิ” มี

ช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กั ไดร้บัความนิยม และความเชื่อถือจากกลุ่มลกูคา้ทุกเพศทุกวยัอยา่งรวดเร็ว ต่อมาในปี 2543 ได้

จดัตั้ง บริษัท โออิชิ เรสเตอรร์อง จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ลา้นบาท (ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “บริษัทฯ”) กิจการรา้นอาหารไดเ้ริ่มขยายสาขาออกไปในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 

เพื่อตอบรบักระแสความนิยม และความตอ้งการของลูกคา้ ต่อมาบริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการ

เติบโตของธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่นและเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ จึงไดเ้ปิดรา้นอาหารประเภทดังกล่าว ภายใตช่ื้อรา้นคา้

ต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มลกูคา้ ดังสามารถลําดับพฒันาการสาํคญัของธุรกิจใน

กลุ่มบริษัทฯ จากอดีตถึงปัจจุบนั ไดด้งัน้ี  
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พฒันาการสาํคญัของธุรกิจในกลุม่บริษทัฯ 

การปรบัโครงสรา้งภายในกลุม่บริษัทฯ 

โครงสรา้งกลุม่บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

  

 

 

 

 

 

 ปี 2542 -  เปิดดาํเนินการรา้นอาหารญ่ีปุ่น “โออิชิ” สาขาแรกท่ีสุขุมวทิ 55 (ซอยทองหล่อ) 

 ปี 2544 -  เปิดใหบ้ริการรา้นบะหม่ีญ่ีปุ่น ดว้ยรสชาติท่ีถกูปากคนไทยและรปูแบบการตกแต่งรา้น           

ท่ีทนัสมยัภายใตช่ื้อ “โออิชิ ราเมน” 

-   เปิดใหบ้ริการรา้นเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ “อิน แอนด ์เอาท ์เดอะเบเกอรี่  คาเฟ่” 

 ปี 2545 - เปิดบริการรา้นอาหารระบบสายพานวนสไตลลบุ์ฟเฟ่ต ์ท่ีบริการทั้งขา้วป้ันหน้าต่างๆ และสุก้ี

หมอ้ไฟญ่ีปุ่น ภายใตช่ื้อ “ชาบชิู” 

- เปิดรา้นคา้แบบสะดวกซ้ือสาํหรบัขา้วป้ันหนา้ต่างๆ ภายใตช่ื้อ “โออิชิ ซชิูบาร”์ 

- เปิดบริการ Dining Complex ภายใตช่ื้อ “ล็อกโฮม” 

ปี 2546 - ลงทุนกอ่สรา้งครวักลาง หน่วยผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อสนับสนุนการขายภายใน

รา้นคา้ของบริษัทฯ  

-  เร่ิมการผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียวออกสู่ตลาด ภายใตช่ื้อ “โออิชิ กรนีที” 

- เปิดใหบ้ริการรา้นสุก้ีและบารบี์คิว ภายใตช่ื้อ “โอเคสก้ีุแอนดบ์ารบี์คิว” 

- ดาํเนินธุรกจิแฟรนไชส ์สาํหรบัรา้น OISHI Ramen และ IN&OUT the Bakery Cafe 

 ปี 2547 

 

 

 

 

 

  

- แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2547 

- นําหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเขา้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   

     ในนาม “OISHI” เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2547  

- ดาํเนินธุรกจิแฟรนไชส ์สาํหรบัรา้น OISHI Buffet   

- เปิดใหบ้ริการ “โออิชิ แกรนด”์ แกรนด์บุฟเฟ่ต์ ท่ีสยามดิสคฟัเวอรี่ ดว้ยบรรยากาศสไตล์

โมเดิรน์แจแปนนิส กบับริการเหนือระดบั และอาหารหลากหลายชนิด เกรด A และหาทาน

ยาก 

  

99.99% 99.99% 

บจก. โออิชิ เทรดด้ิง 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 100 ลา้นบาท 

บจก. โออิชิ ราเมน 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 158 ลา้น

บริษทั โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจรา้นอาหารและรา้นเบเกอรี ่

 รา้นอาหารญ่ีปุ่น บุฟเฟ่ต/์ตามสัง่ 

 รา้นเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ 

 บรกิารจดัเลี้ ยงนอกสถานท่ีและจดัส่งถึง

บา้น 

ไ

 รา้นบะหม่ีญ่ีปุ่น 

 ธุรกิจแฟรนไชส์ 
 ครวักลาง 

 ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียว
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  ประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภทไดแ้ก ่

2.21 ธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่นและรา้นเบเกอร่ี แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

 รา้นอาหารญ่ีปุ่น ประเภทบุฟเฟ่ต ์(Buffet) และประเภทตามสัง่ (A La Carte) 

 รา้นเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ 

 บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ีและจดัส่งถึงบา้น 

 ธุรกิจแฟรนไชสร์า้นอาหารญ่ีปุ่น(Franchise) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษัทฯ มีสาขารา้นอาหารรวมทั้งส้ิน 87 สาขา ทัว่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

ไดแ้ก่ เชียงใหม่ พทัยา ชลบุรี จาํนวนรวม 83 สาขา และอีก 4 สาขาในจงัหวดัภเูก็ต เปิดเป็นธุรกิจแฟรน

ไชส ์

2.22      ธุรกิจเคร่ืองด่ืมชาเขียว 

บริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเครื่องด่ืมชาเขียวพรอ้มด่ืม ช่ือ “โออิชิ กรีนที” 

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 
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ธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่นและรา้นเบเกอรี่ ธุรกิจเครื่องด่ืมชาเขียว 

บุฟเฟ่ต ์ 

 
       

    3 สาขา          4 สาขา         9 สาขา       1 สาขา 

 

            

  

        

ตามสัง่ 

                   

  19 สาขา          20 สาขา         1 สาขา          2 สาขา 

เบเกอรร่ี์ 

 
    

    23 สาขา             1 สาขา 

บริการจดัเล้ียงและจดัส่งถึง

บา้น 
   

แฟรนไชส ์

        

   1 สาขา            1 สาขา          2 สาขา            

 

2.3 โครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบริษัทฯ 

รายได้แยกตามประเภท
ธุรกิจ 

ดาํเนินการโดย 

% 

การถือหุ้น 

ของ
บริษัทฯ 

งบการเงนิรวม 

ปี2545 ปี2546 ปี2547 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1 
ธุรกิจร้านอาหาร และ  

เบเกอร่ี 

บริษัทฯ และ  
บจก.โออิช ิราเมน 99.99% 707.2 100% 1,136.5 87% 1,302 .6 40%

2 ธุรกิจเคร่ืองดื่มชาเขียว* บจก.โออิช ิเทรดดิง้ 99.99% - 0%  163.3 13% 1,969.3 60% 

รวม 707.2 100% 1,299.8 100% 3,271.9 100%  

 หมายเหตุ* ในปี 2545 บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวในลักษณะของซือ้มาขายไป โดยว่าจ้างผู้ 

ผลิตภายนอกเป็นผู้ดาํเนินการผลิต และบริษัท โออิช ิอินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด เป็นผู้จาํหน่าย โดย
มีรายได้จากการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวจาํนวน 15.7 ล้านบาท 

2.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการรักษาคุณภาพในการผลิตและบริการในธุรกจิร้านอาหารญ่ีปุ่น เบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ และสิน 

ค้าคุณภาพที่เก่ียวเน่ืองกับอาหารญ่ีปุ่น มุ่งม่ันสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภคในสินค้าของ “โออิชิ” ให้มีความ 

ต่อเน่ือง และได้วางแผนการเพิ่มสาขาร้านอาหารและร้านเบเกอร่ีไว้ 2 รูปแบบ คือการลงทุนขยายสาขาด้วยบริษัทฯ  

เอง และขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ (Franchise) ทั้งน้ี บรษัิทฯ มีเป้าหมายขยายสาขาขั้นตํา่ปีละ 10 สาขา เพื่อ 

ให้ครอบคลุมพืน้ที่ให้บริการทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและมีกาํลังซือ้สูง  

สาํหรับ เป้าหมายการเติบโตในตลาดเคร่ืองดื่มชาเขียว ในปี 2548 นัน้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้ นํา
ในตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียว พร้อมทัง้ขยายฐานลูกค้าให้มากขึน้กว่าเดิมทัง้ใน และต่างประเทศ ทัง้นี ้เม่ือประเมินจาก
ผลตอบรับที่ดีในเคร่ืองดื่มชาเขียว “โออิชิ กรีนที” ของบริษัทฯ ที่ดาํเนินการผลิตออกสู่ตลาดเองมาตัง้แต่ปี 2546 

ผู้บริโภคให้ความนิยมในสินค้าค่อนข้างสูง โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2547 – เมษายน 2547 บริษัทฯ มีส่วนแบ่ง
ตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียวร้อยละ 36 และในเดือน พฤศจิกายน 2547 – ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาด
เคร่ืองด่ืมชาเขียวเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 46 (รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 ข้อ 3.2.2) ดังนัน้ บริษัทฯ จึงเช่ือม่ันว่าจะ

น้ําผ่ึงผสม

มะนาว ไม่มีน้ําตาล ตน้ตาํหรบั 
ขา้วญ่ีปุ่น 

Slim CG 300 
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สามารถดําเนินกลยุทธการตลาดและการขายอย่างมีประสิทธิผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดได้ 

นอกจากนีเ้พื่อเสริมสายการผลิตและและเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผู้บริโภค บริษัทฯมีแผนงานที่จะเพิ่มสินค้า
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพใหม่ๆที่สอดคล้องและเก่ียวเน่ืองกับสินค้าหลักคืออาหารญ่ีปุ่นและเคร่ืองด่ืมชาเขียวที่มีอยู่ เดมิ 

เพื่อให้บริษัทฯมีแหล่งของรายได้เพิ่มหลายทางมากยิ่งขึน้ 
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3. การประกอบธุรกิจ 

ในการประกอบธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่นและธุรกิจเคร่ืองด่ืมชาเขียวของกลุ่มโออิชิน้ัน บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบักลยุทธทาง

ธุรกิจซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีกอ่ใหเ้กิดความสาํเร็จต่อกิจการ  สรุปได ้5 ประการดงัน้ี 

(1) กลยทุธการสรา้ง Brand ใหแ้ขง็แกรง่ ควบคู่ไปกบัการนาํเสนอสินคา้เพ่ือสขุภาพท่ีเนน้คณุภาพ 

ตั้งแต่เร่ิมต้นกิจการ บริษัทฯ ได้กําหนดหลักการและแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจน คือการทําธุรกิจ

รา้นอาหารญ่ีปุ่นท่ีเนน้คุณภาพเป็นสาํคญั ภายใตช่ื้อ “โออิชิ” เร่ิมตน้ดว้ย “โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ “โออิชิ เอ็กเพรส” “โออิชิ 

ราเมน” “IN&OUT the Bakery Cafe” “ชาบชิู” “โออิชิ ซชิูบาร”์ และล่าสุด "โออิชิ แกรนด"์ ดว้ยกลยุทธการตลาดใน

การสรา้ง Brand ท่ีต่อเน่ือง การนําเสนอประเภทสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทาํใหช่ื้อของ “โออิชิ” เป็น

ท่ีเป็นท่ียอมรบัของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  

การท่ีบริษัทฯ สามารถสรา้งช่ือ “โออิชิ” ใหแ้ข็งแกร่งได ้และผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้ของบริษัทฯ 

จึงจดัไดว้า่บริษัทฯ ประสบความสาํเร็จทางการตลาดอยา่งมาก ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถดาํเนินกลยุทธการขายท่ี

ต่อเน่ือง ภายใตช่ื้อ “โออิชิ” ดงัเช่นธุรกิจเคร่ืองด่ืมชาเขียว “โออิชิ กรีนที” สินคา้ใหม่ของบริษัทฯ ท่ีเติบโตอย่าง

รวดเร็วและปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมอยา่งกวา้งขวางสาํหรบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีรกัสุขภาพ  

(2) กลยทุธการดาํเนินธรุกิจท่ีชดัเจนในธรุกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ นและสินคา้บรโิภคเพ่ือสขุภาพ 

ตั้งแต่เร่ิมตน้กิจการ บริษัทฯ ไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจไวอ้ย่างชดัเจน ท่ีจะเน้นประกอบกิจการรา้นอาหาร

ญ่ีปุ่นและสินคา้บริโภคเพื่อสุขภาพ โดยเร่ิมจากกิจการ “โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ รา้นอาหารญ่ีปุ่นท่ีทนัสมยั เน้นคุณภาพ

อาหารและความคุม้ค่าของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั ต่อมาไดข้ยายกิจการโดยเพิ่มความหลากหลายของรา้นอาหารญ่ีปุ่น

แนวใหม่ๆ เช่น ราเมน ชาบูชิ เป็นตน้ รวมทั้งรา้นเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ เพ่ือใหผู้บ้ริโภคและลูกคา้ประจาํของโออิชิมี

ทางเลือกในการบริโภคเพิ่มมากข้ึน จากน้ันบริษัทฯ จึงไดข้ยายธุรกิจท่ีต่อเน่ืองกบัอาหารคือเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ เร่ิม

ดว้ยสินคา้เคร่ืองด่ืมชาเขียว “โออิชิ กรีนที” ท่ีไดร้ับการตอบรบัจากผูบ้ริโภคในเวลาอนัรวดเร็ว  ในอนาคตต่อไป

บริษัทฯ มีแผนงานธุรกิจท่ีคงเน้นการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัอยา่งต่อเน่ือง คือ รา้นอาหารญ่ีปุ่นและ

เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 

(3) กลยทุธการวเิคราะหล์กูคา้และดาํเนินกลยทุธการตลาดตอ่เน่ือง 

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาทําใหบ้ริษัทฯ ตระหนักดีว่าการวิเคราะหก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นปัจจัย

สาํคัญท่ีทําใหก้ารดําเนินกลยุทธการขายสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมของบริษัทฯ ไดร้บัผลตอบรับท่ีดีจากผูบ้ริโภค

เสมอมา กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของสินคา้โออิชิครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยัท่ีรกัสุขภาพและมีวิถีชีวิตท่ี

ทนัสมยั ช่ืนชอบการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพ ซ่ึงอาหารญ่ีปุ่นและเคร่ืองด่ืมชาเขียวก็สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ีไดโ้ดยตรง ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดด้ําเนินกลยุทธการตลาดประชาสัมพนัธ์

สินคา้ของโออิชิอย่างต่อเน่ืองกบัลกูคา้กลุ่มดังกล่าวผ่านส่ือโฆษณาทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุและส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ อีกทั้ง

การใหค้วามสาํคญักบัการติดตามความเห็นของลกูคา้เพื่อนํามาปรบัปรุงงานบริการใหค้งมาตรฐานอยา่งสมํา่เสมอ 

(4) กลยทุธการบรหิารตน้ทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการตน้ทุนวตัถุดิบ สรา้งอาํนาจต่อรองกบัผูจ้าํหน่าย เพื่อรกัษาระดับตน้ทุน

และผลประกอบการ ดว้ยระบบการบริหารการผลิตและการจดัส่งผ่านครวักลางซ่ึงเป็นหน่วยกลางการผลิตอาหารและ

เครื่องด่ืมใหแ้ก่รา้นอาหารของกลุ่ม ทําใหบ้ริษัทฯสามารถบริหารตน้ทุนการจัดซ้ือและตน้ทุนการผลิตไดอ้ย่างมี
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ประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดการประหยดัจากขนาดการผลิต (Economies of Scale) และมีอาํนาจในการต่อรองจากผูจ้ดั

จาํหน่ายวตัถุดิบ 

(5) กลยทุธการบรหิารประโยชน์จากชอ่งการจาํหน่ายท่ีมีทัว่ถงึ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 มีมากถึง 87 สาขา ทัว่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ พทัยา ชลบุรี จาํนวน

รวม 83 สาขา และอีก 4 สาขาในจงัหวดัภเูก็ต เปิดเป็นธุรกิจแฟรนไชส ์การมีช่องทางการจาํหน่ายท่ีกวา้งขวางเป็น

ประโยชน์ต่อการทาํตลาดสินคา้ในกลุ่มบริษัทฯ และยงัเป็นชอ่งทางการทาํตลาดสินคา้ใหมข่องบริษัทฯ อีก 

ดว้ย ดังตัวอย่างการทําตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียวน้ัน ก่อนการนําสินคา้ออกสู่ตลาดทัว่ไป บริษัทฯ ไดท้ดลองผลิตเพื่อ

จาํหน่ายในสาขารา้นอาหารของโออิชิในเบ้ืองตน้ และต่อมาสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของลกูคา้ จึงทาํการตลาดแบบกวา้ง

โดยใชบ้ริษัทผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ ร่วมดว้ยทีมงานการตลาดของบริษัทฯ ในการทําตลาดทําให้

เครื่องด่ืมชาเขียว โออิชิ กรีนที กระจายถึงผูบ้ริโภคอย่างทัว่ถึง ในการมีช่องทางการจาํหน่ายมากถึง 87 สาขาใน

ปัจจุบนัและจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต ทาํใหบ้ริษัทฯสามารถทาํทาํกลยุทธการตลาดอยา่งมีศกัยภาพ 

3.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ดงัน้ี 

3.1.1 ธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่นและรา้นเบเกอรี่ 

ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท โออิชิ ราเมน จาํกดั  

สามารถแบ่งผลิตภณัฑแ์ละบริการออกเป็น 5 ลกัษณะ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) รา้นอาหารญี่ปุ่น ประเภท บุฟเฟ่ต ์(Buffet) 

โออิชิ บุฟเฟ่ต ์

บริษัทฯ เปิดบริการรา้นอาหารญ่ีปุ่นในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ตลอดทั้งวันแห่งแรกในเมืองไทย ภายใตค้อนเซ็ปต ์

“รบัประทานเท่าไรเราไม่วา่ เหลือเท่าไรจ่ายเท่าน้ัน” หรือ “ALL YOU CAN EAT BUT PAY WHAT YOU HAVE 

LEFT” ในรปูแบบท่ีแตกต่างจากภตัตาคารบุฟเฟ่ตท์ัว่ไป โดยมีอาหารใหเ้ลือกมากกวา่ 150 รายการ ทั้งอาหาร

ญ่ีปุ่น อาหารจีน และอาหารยุโรป ในสดัส่วนรอ้ยละ 70: 20: 10 ตามลาํดบั นอกจากน้ัน ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

ยงัจดัใหมี้อาหารพิเศษท่ีราคาสงูหรือหาโอกาสกินไดไ้ม่บ่อยครั้งมานําเสนอ เพื่อสรา้งความแปลกใหม่และความ

คุม้ค่าใหแ้ก่ลกูคา้ ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทโออิชิ ท่ีเน้นดา้นคุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ และความคุม้ค่า

ของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่ลกูคา้จะสามารถรบัประทานอาหารไดอ้ยา่งไม่จาํกดัจาํนวน ทาง

รา้นก็ไดต้ั้งกติกาการรบัประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์เพื่อเป็นการสรา้งวฒันธรรมการบริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ต์

ท่ีไมต่อ้งการใหมี้การตกัอาหารเกนิความสามารถในการบริโภค โดยการกาํหนดค่าปรบัสาํหรบัอาหารท่ีเหลือ ซ่ึง

การดาํเนินการดงักล่าวเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ผูบ้ริโภคโดยรวม และประหยดัทรพัยากรธรรมชาติดว้ย 

ปัจจุบนั “โออิชิ บุฟเฟ่ต์” มี 3 สาขา ครอบคลุมพื้ นท่ีกรุงเทพฯ และ 1 สาขาแฟรนไชสท่ี์ภูเก็ต โดยเปิด

ใหบ้ริการทุกวนั ตั้งแต่รอบเท่ียง 11.00 น.-14.00 น. รอบบ่าย 14.00 น.-16.30 น. และรอบเย็น 17.00 

น.-22.00 น. สาํหรบัวนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์มีรอบเท่ียงคืน 21.00-24.00 น.  โดยมีราคาแตกต่างตามช่วงเวลา

ท่ีใหบ้ริการ  ตั้งแต่ราคา 499++ (รอบเท่ียงและรอบเย็น) และ399++ บาท (รอบบ่ายและรอบเท่ียงคืน)  ทั้งน้ี 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของ “โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ ไดแ้ก ่ครอบครวัและคนทาํงานท่ีมีระดบัรายไดค้่อนขา้งสงู รวมทั้งการ

จดังานเล้ียง  
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โออิชิ เอ็กเพรส 

“โออิชิ เอ็กเพรส” ใหบ้ริการอาหารบุฟเฟต์ญ่ีปุ่นเช่นเดียวกบั “โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ แต่เน้นกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย

ประเภทครอบครัวและคนทํางานในพื้ นท่ีรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันเปิดใหบ้ริการแลว้จํานวน 4 

สาขา โดยเปิดใหบ้ริการตลอดทั้งวนั แบบไม่มีรอบการใหบ้ริการ แต่จาํกดัระยะเวลาการรบัประทานไวท่ี้ 1 

ชัว่โมง 45 นาที ในราคา 299+ บาท อย่างไรก็ตาม อาหารท่ีใหบ้ริการยงัคงรกัษาระดบัคุณภาพเทียบเท่ากบั

โออิชิบุฟเฟ่ต์” แต่มีการปรบัเปล่ียนเมนูอาหารบางรายการตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

ชาบูชิ  

“ชาบชิู” ใหบ้ริการรา้นอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์ลาํเลียงมาดว้ยระบบสายพานใหล้กูคา้เลือกบริโภคโดยไม่จาํกดัจาํนวน 

ในราคาย่อมเยา โดยเน้นสู่กลุ่มลกูคา้เป้าหมายท่ีมีระดับรายไดร้องลงมา ทั้งน้ี “ชาบูชิ” เน้นการใหบ้ริการ

อาหารท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิด ไดแ้ก ่ สุกี้ หมอ้ไฟญ่ีปุ่น (ชาบ-ูชาบ)ู และขา้วป้ันและขา้วห่อสาหร่าย

หน้าต่างๆ (ซชิู) ในปัจจุบนั เปิดใหบ้ริการทั้งส้ิน 9 สาขา ครอบคลุมพื้ นท่ีกรุงเทพฯ ในราคาท่านละ 199 บาท 

โดยเปิดใหบ้ริการทั้งวนั และจาํกดัเวลารบัประทานไวท่ี้ 1 ชัว่โมง 15 นาที และสาํหรบัส่วนเกินทุกๆ 10 นาทีจะ

คิดค่าบริการ 20 บาทต่อท่าน เพื่อใหเ้พิ่มอตัราการหมุนเวียนของลกูคา้ เน่ืองจากการใหบ้ริการแบบสายพานทาํ

ใหพ้ื้ นท่ีนัง่ในรา้นค่อนขา้งจาํกดั 

โออิชิ แกรนด ์

"โออิชิ แกรนด"์ ล่าสุดวนัท่ี 26 พ.ย. 2547 โออิชิไดเ้ปิดใหบ้ริการท่ีสยามดิสคฟัเวอร่ี ชั้น 2 ”โออิชิแกรนด”์ 

แกรนด์บุฟเฟ่ต์ ดว้ยบริการและบรรยากาศหรูระดับโรงแรม 5 ดาว รวมไปถึงรายการอาหารท่ีหลากหลาย

มากกวา่ 150 รายการ และหาทานยาก โดยวตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นของนําเขา้  สาํหรบัโออิชิแกรนดเ์ปิดใหบ้ริการ

วนัละ 2 รอบ คือรอบเท่ียง ตั้งแต่เวลา 11:00 น. -  15:00 น. ราคาท่านละ 650++ บาท และรอบเย็น ตั้งแต่

เวลา 17:00 น. – 22:00 น. ราคาท่านละ 850++ บาท 

(2) รา้นอาหารญี่ปุ่น ประเภทตามส่ัง (A La Carte) 

โออิชิ ซูชิบาร ์

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกและรวดเร็วในบางม้ือ

อาหาร ดงัน้ัน เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มดงักล่าว บริษัทฯ จึงเปิดดาํเนินการ “โออิชิ  

ซชิูบาร”์ เพื่อจาํหน่ายขา้วป้ันญ่ีปุ่นสาํหรบันํากลบัไปรบัประทานตามความสะดวกของลกูคา้ โดยมีรปูแบบในการ

จดัจาํหน่ายในลกัษณะรา้นสะดวกซ้ือท่ีมีขนาดกะทดัรดั (Kiosk) ตามหา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และ

รา้นอาหารต่างๆ ในเครือของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีสินคา้ใหเ้ลือก 3 รปูแบบ จาํนวนกวา่ 75 รายการ ในราคา

เร่ิมตน้ท่ี 5 บาท ไดแ้ก่ 1) ขา้วป้ันหน้าต่างๆ (นิกิริ)  2) ขา้วป้ันห่อสาหร่ายไสต้่างๆ (มากิ) และ 3) ปลาดิบ

ต่างๆ (ซาซิมิ) นอกจากน้ี ยงัดาํเนินการจาํหน่ายสินคา้ต่างๆ ในเครือโออิชิดว้ย ไดแ้ก่ โออิชิกรีนที ผงโรยขา้วฟริู

ทาเกะ ขนมโมจิ และขนมไหวพ้ระจนัทร ์เป็นตน้ ปัจจุบนั โออิชิ ซชิูบาร ์มีเคาทเ์ตอรบ์ริการทั้งหมด 20 แห่งทัว่

กรุงเทพฯ 

โออิชิราเมน 

ธุรกิจรา้นบะหมี่ญ่ีปุ่น ประเภทเสน้ราเมน (เสน้สีเหลือง) ท่ีมีการพฒันาสตูรการผลิตเสน้และสตูรทาํน้ําซุปท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ และมีรสชาติเขม้ขน้ ปรุงข้ึนใหถู้กปากคนไทย ทั้งเมนูญ่ีปุ่น และเมนูรสจดัแบบไทย ท่ีมีใหเ้ลือกกว่า 

50 รายการ นอกจากน้ัน ยงัมีขา้วญ่ีปุ่นหน้าต่างๆ และอาหารตามสัง่ รวมไปถึงของหวาน ใหเ้ลือกอีกมากมาย 
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เพื่อเพิ่มความหลากหลายใหแ้ก่ลกูคา้ โดยวตัถุดิบท่ีนํามาใชป้ระกอบอาหารไดผ่้านการคดัสรรใหไ้ดม้าตรฐาน

การอยา่งพิถีพิถนั เพ่ือใหเ้สน้เหนียวนุ่ม และน้ําซุปมีรสชาติกลมกล่อม ทั้งน้ี การผลิตเสน้ราเมน ไดใ้ชเ้คร่ืองจกัร

ในการผลิตเกือบทุกขั้นตอน เพื่อความสะอาดถกูสุขลกัษณะ โดยเนน้กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก ่คนทาํงาน วยัรุ่น และ

นิสิตนักศึกษา  ในปัจจุบนั เปิดใหบ้ริการแลว้จาํนวน 19 สาขา กระจายอยูต่ามหา้งสรรพสินคา้ทัว่กรุงเทพฯ  

และต่างจงัหวดัท่ี พทัยา เชียงใหม ่และภเูก็ต 

โอเคสุก้ีแอนดบ์ารบี์คิว 

ในปี 2546 บริษัทฯ ไดเ้ปิดบริการรา้นอาหารแนวใหม่  ท่ีใหบ้ริการทั้งสุก้ีญ่ีปุ่นและบารบี์คิว ภายใตช่ื้อ “โอเคสุ

ก้ีแอนดบ์ารบี์คิว” เพื่อเพิ่มทางเลือกและสรา้งความแปลกใหม่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ปัจจุบนั เปิดบริการแลว้ 2 สาขาท่ี

ชลบุรี และมาบุญครอง ชั้น 6 

ล็อกโฮม (LOG HOME) 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเ้ปิดใหบ้ริการ Dining Complex ภายใตช่ื้อ “อาคารล็อกโฮม” กลางซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 

55) บนเน้ือท่ีกวา่ 4,000 ตารางเมตร ท่ีเน้นกลุ่มลกูคา้เป้าหมายระดบัรายไดป้านกลางค่อนขา้งสงูถึงระดบัสงู 

โดยแบ่งรปูแบบภตัตาคารออกเป็น 6 ลกัษณะ พรอ้มทั้งมีบริการหอ้งจดัเล้ียงสงัสรรคท่ี์สามารถรองรบัลกูคา้ได้

ตั้งแต่ 50-300 ท่าน และหอ้งคาราโอเกะสาํหรบัรบัรองลกูคา้ท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั โดยรา้นอาหารต่างๆ 

ภายใตก้ารใหบ้ริการของ LOG HOME มีดงัน้ี 

Grill’N More ใหบ้ริการอาหารประเภทสเต็กแบบเต็มรปูแบบ (Full Course) สไตลยุ์โรป โดยมีบริการ

ทั้งเน้ือสนัชั้นดีจากประเทศสหรฐัอเมริกา นิวซีแลนด ์ ญ่ีปุ่น (Kobe และ Matsuzaka) 

พรอ้มทั้งเน้ือหม ูเน้ือแกะ และอาหารทะเล เพ่ือใหล้กูคา้ไดเ้ลือกตามความตอ้งการ  

Teppanyaki สเต็กเคาน์เตอรส์ไตลญ่ี์ปุ่น ท่ีจดัใหมี้พ่อครวัญ่ีปุ่นแสดงลีลาการปรุงอาหารพรอ้มเสิรฟ์

ใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละราย โดยอาหารดังกล่าวจะเสิรฟ์พรอ้มกบัซุป สลดั ผัดผัก ขา้ว ผลไม ้

และชาเขียวญ่ีปุ่น รวมกนัใน 1 เซท 

B-B-Q & 

Shabu- Shabu 

ใหบ้ริการอาหารประเภทบารบี์คิว และสุก้ีญ่ีปุ่น โดยมีเตาป้ิงและหมอ้ไฟในแต่ละโต๊ะ 

เพื่อใหล้กูคา้ไดป้รุงตามชอบ  

Mori Japanese 

Restaurant 

รา้นอาหารญ่ีปุ่นท่ีใหบ้ริการอาหารญ่ีปุ่นตามสัง่ โดยใชว้ตัถุดิบจากต่างประเทศ ท่ีมี

รายการอาหารใหเ้ลือกหลากหลาย ทั้งขา้วป้ัน ปลาดิบ อาหารชุด ฯลฯ  

Log Cabin ใหบ้ริการอาหารไทย จากแมค่รวัระดบัชาววงั ท่ามกลางบรรยากาศแบบตะวนัตก พรอ้ม

ดว้ยเคร่ืองด่ืม และความบนัเทิงจากวงดนตรี Live Band ท่ีมีนักรอ้งและนักดนตรีใน

หลากหลายลีลามาสลบัสบัเปล่ียนกนัแสดงเป็นประจาํทุกคืน  

(3) รา้นเบเกอรี ่

IN&OUT the Bakery Cafe  

รา้นเบเกอร่ีคาเฟ่ เพื่อสุขภาพสาํหรบัคนรุ่นใหม่ และผูบ้ริโภคท่ีห่วงใยสุขภาพ ตามแนวคิด “ขนมปังเพื่อสุขภาพ 

จากธรรมชาติ 100%” ท่ีเนน้การคดัเลือกวตัถุดิบคุณภาพสูงจากธรรมชาติ และธญัพืชคดัพิเศษท่ีใหส้ารอาหาร

ท่ีมีคุณค่าสงู มาผ่านกระบวนการผลิตท่ีพิถีพิถนั เช่น การเลือกใข ้Non-Dairy Whipping Cream เพื่อลดปริมาณ

ไขมนัและแคลอรี่ในเคก้ไดม้ากกวา่ 50% โดยผลิตภณัฑห์ลกัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) เบเกอร่ี แบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ คุ๊กก้ีและเคก้ ขนมปังชนิดท่ีมีรสหวาน ขนมประเภทครวัซองท ์และขนมปังฝรัง่เศส 

ทั้งน้ี เบเกอร่ีในแต่ละประเภทจะมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย จํานวนกว่า 200 รายการหมุนเวียน
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สบัเปล่ียนไป โดยมีการผลิตใหม่สดทุกวนั ท่ีเน้นการคดัเลือกวตัถุดิบคุณภาพสูงจากธรรมชาติ และธญัพืชคดั

พิเศษท่ีใหส้ารอาหารท่ีมีคุณค่าสงู มาผ่านกระบวนการผลิตท่ีพิถีพิถนั 2) เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ เป็นเคร่ืองด่ืม

สตูรพิเศษท่ีทางรา้นคิดคน้ข้ึนกวา่ 30 รายการ เพื่อใหบ้ริการแก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ กาแฟคัว่บดแบบ 

พรีเมียม เครื่องด่ืมประเภทนมและผลิตภณัฑจ์ากนม น้ําผลไมธ้รรมชาติ เป็นตน้ ทั้งน้ี รปูแบบการจดัรา้นจะเน้น

ถึงความคล่องตวั และทนัสมยั ซ่ึงในบางสาขาไดจ้ดัใหมี้เคาทเ์ตอรส์าํหรบันัง่รบัประทานไวบ้ริการลกูคา้ดว้ย โดย

ปัจจุบนัมีสาขารวมทั้งส้ิน 23 สาขา กระจายอยูต่ามหา้งสรรพสินคา้และซุปเปอรส์โตรท์ัว่กรุงเทพฯ 

นอกจาก IN&OUT the Bakery Cafe แลว้ บริษัทฯ ยงัเปิดใหบ้ริการรา้น “Cha for Tea” ซ่ึงเป็นรา้นบรรยากาศ

สบายสบายท่ีเน้นการขายเคร่ืองด่ืมประเภทชาเพ่ือสุขภาพนําเขา้จากต่างประเทศ ทั้งจากประเทศฝรัง่เศส ญ่ีปุ่น 

และไตห้วนั ปัจจุบนัเปิดบริการแลว้ 1 สาขาท่ีอาคารล็อกโฮม ซอยทองหล่อ 

(4) บรกิารจดัเล้ียงนอกสถานท่ีและส่งถึงบา้น 

โออิชิ CATERING 

การใหบ้ริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ีสาํหรบังานเล้ียง และงานพิธีการต่างๆ ทั้งงานเล้ียงมงคลสมรส งานหมั้น งาน

ประชุมสมัมนา ฯลฯ ซ่ึงเป็นบริการจดัเล้ียงแบบครบวงจร ทั้งทางดา้นบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และอุปกรณท่ี์ 

จาํเป็นสาํหรบัการจดังานนอกสถานท่ี โดยมีรายการอาหารใหเ้ลือกหลากหลายจากภตัตาคารในเครือของกลุ่ม

บริษัทฯ นอกจากน้ี ยงัมีบริการพ้ืนท่ีชั้นท่ี 3 ภายในอาคารล็อกโฮม ท่ีสามารถรองรบัลกูคา้ไดถึ้ง 50-300 ท่าน 

เป็นสถานท่ีสาํหรบัการจดังานต่างๆ ไดอี้กดว้ย 

โออิชิ DELIVERY 

การใหบ้ริการจดัส่งอาหารญ่ีปุ่นถึงบา้นท่ีหมายเลข 0-2712-3456 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภค โดยบริการจดัส่งอาหารขั้นตํา่อยู่ท่ี 200 บาท คิดค่าจดัส่งครั้งละ 20 บาท และ

ไม่คิดค่าบริการจดัส่งเมื่อสัง่อาหารมลูค่า 300 บาทข้ึนไป โดยรายการอาหารออกเป็น 5 ประเภทหลกัๆ คอื  

1) ชุดขา้วกล่องญ่ีปุ่น (Bento Set) 2) ชุดขา้วป้ันและปลาดิบ (Sushi & Sashimi Set) 

3) อาหารตามสัง่  4) อาหารทานเลน่ 

5) ชาเขียว 

 (5) ธุรกิจแฟรนไชสร์า้นอาหาร 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศกัยภาพในการขยายธุรกิจใหค้รอบคลุมพื้ นท่ีจงัหวดัสาํคญัๆ ในแต่ละภาคของประเทศ โดย

อาศยัช่ือเสียงและความแข็งแกร่งของช่ือสินคา้ “โออิชิ” เป็นจุดดึงดูดใหผู้ท่ี้สนใจดาํเนินธุรกิจรา้นอาหารเขา้ร่วม

ลงทุนทําธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) กบับริษัทฯ ซ่ึงการดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัทฯ ไดพ้ฒันาระบบ 

แฟรนไชส์ท่ีมีมาตรฐานข้ึนเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานและการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนว

ทางการดาํเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกนั  

ในการดาํเนินธุรกิจแฟรนไชส ์ผูข้อแฟรนไชสค์วรศึกษารายละเอียดและทาํความเขา้ใจถึงขอ้กาํหนดและเง่ือนไข

ต่างๆ ของระบบแฟรนไชส์ท่ีบริษัทฯ ซ่ึงผูข้อแฟรนไชส์จะตอ้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ในการ

ดาํเนินกิจการและเพื่อประโยชน์ของเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส ์ธุรกิจแฟรนไชสข์องบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 

2 ลกัษณะไดแ้ก่ 
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ประเภทของแฟรนไชส ์

 

รา้นคา้ 

การขายแฟรนไชสแ์บบรา้นเดี่ยว (Single Store)  โออิชิบุฟเฟ่ต ์/ โออิชิบุฟเฟ่ต ์เอ็กซเ์พลส 

โออิชิราเมน  

การขายแฟรนไชสแ์บบหลายรา้น (Multiple Store) อินแอนดเ์อาท ์ 

ขณะน้ีบริษัทไดข้ายแฟรนไชสไ์ปแลว้ในจงัหวดัภูเก็ตรวม 4 สาขา ไดแ้ก่ อินแอนดเ์อาท ์2 สาขา, โออิชิรา

เมน 1 สาขา และบุฟเฟต ์1 สาขา ซ่ึงไดเ้ปิดดาํเนินการในเดือนกันยายน 2547 และ พฤศจิกายน 2547 

และมีโครงการท่ีจะขยายอินแอนดเ์อาทอี์กจาํนวน 5 สาขาในปี 2548  

บริษัทฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัท่ีสาํคญัของผูส้มคัรแฟรนไชสไ์วด้งัน้ี 

1. มีประสบการณท์างธุรกิจและการบริการ 

2. มีความตั้งใจ มุ่งมัน่ ทุ่มเท และตอ้งการเป็นเจา้ของธุรกิจและมีทศันคติท่ีดีกบัธุรกจิแฟรนไชส ์

3. มีความมัน่คงทางการเงิน 

4. มีมนุษยส์มัพนัธดี์ และรกังานบริการ (Service Mind) 

5. เป็นเจา้ของทาํเลท่ีคาดวา่จะเปิดรา้น หรือมีสิทธิในการเชา่ท่ีดี 

ขั้นตอนการดาํเนินการแฟรนไชสส์รุปโดยสงัเขปไดด้งัน้ี 

1. จดัหาพื้ นท่ีและทาํเลท่ีเหมาะสมเพ่ือใหบ้ริษัทฯ ทาํการวิเคราะหแ์ละวิจยัพื้ นท่ีดังกล่าววา่มีศกัยภาพในการ

ทาํธุรกิจหรือไม ่

2. จดัทาํสญัญาลิขสิทธ์ิทางการคา้ สญัญาซ้ือขายเคร่ืองหมายการคา้ จดทะเบียนบริษัท/หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทาํ

หนังสือสญัญาเชา่พื้ นท่ีขาย และสญัญาอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นในการประกอบกิจการรา้นอาหาร 

3. จดัหาบุคลากรและส่งบุคลากรเขา้ฝึกอบรมตามหลกัสตูรและมาตรฐานท่ีทางบริษัทฯ กาํหนดไว ้

โครงสรา้งรายไดข้องธุรกิจแฟรนไชสส์ามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส ์(Franchise Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ท่ีผูข้อแฟรนไชสจ์ะตอ้งชาํระใน

วนัท่ีทาํสญัญาแฟรนไชส ์ซ่ึงการกาํหนดค่าธรรมเนียมแฟรนไชสใ์นแต่ละประเภทตราสินคา้จะแตกต่างกนั 

2. ค่าสิทธิ (Royalty Fee) หมายถึง ค่าใชจ้่ายรายเดือนท่ีผูข้อแฟรนไชสจ์ะตอ้งชาํระ เพื่อดาํรงสถานะโดยอตัรา

ค่าสิทธิคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5-7 ของยอดขายรายเดือน ข้ึนอยูก่บัประเภทตราสินคา้ 

3. ค่าการตลาด (Marketing Fee) หมายถึง ค่าใชจ้่ายรายเดือนท่ีผูข้อแฟรนไชสจ์ะตอ้งชาํระ เพื่อเป็นค่าโฆษณา

ประชาสมัพนัธแ์ละค่าบริการส่วนกลาง โดยอตัราค่าการตลาดคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 4-5 ของยอดขายราย

เดือน ข้ึนอยูก่บัประเภทตราสินคา้ 

สญัญาแฟรนไชสมี์กาํหนดอายุ 5 ปี ผูข้อแฟรนไชสท่ี์ประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาจะตอ้งทาํหนังสือแจง้ความจาํนง

ใหบ้ริษัทฯ ทราบล่วงหนา้ โดยการต่อสญัญาน้ันบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบติัตามเง่ือนไข

และหน้าท่ีของผูข้อแฟรนไชส์ รวมถึงการดําเนินธุรกิจตามระบบแฟรนไชส์อย่างถูกตอ้ง ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ดาํเนินการต่อสญัญาแฟรนไชสท่ี์มีกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีใหอี้กหน่ึงครั้ง โดยไม่คิดค่าต่ออายุสญัญา ซ่ึง

ก่อนการต่อสัญญาแฟรนไชสน้ั์น บริษัทฯ อาจขอใหผู้ข้อแฟรนไชสป์รบัปรุง ตกแต่งรา้นภายใตค้่าใชจ้่ายของผู ้

ขอแฟรนไชสเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวธุรกิจ (Business Concept) ท่ีใชอ้ยูใ่นขณะท่ีต่อสญัญา 

3.1.2 ธุรกิจเครื่องด่ืมชาเขียว 



   บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   
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ตั้งแต่ปี 2545 บริษัทฯ ไดเ้ริ่มดาํเนินการเป็นผูจ้าํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวพรอ้มด่ืม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

กลุ่มลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการรา้นอาหารในเครือโออิชิ โดยว่าจา้งผูผ้ลิตภายนอกเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียวประเภท

ขวดขนาด 350 มิลลิลิตร ดว้ยกระบวนการผลิตระบบพาสเจอรไ์ลซ ์ (Pasteurize) ซ่ึงทาํใหสิ้นคา้ตอ้งถูกเก็บไวใ้นท่ี

อุณหภูมิตํา่ และมีอายุการบริโภคสั้น จึงเป็นขอ้จาํกัดในการกระจายสินคา้ และการเติบโตของยอดขาย โดยในปี 

2546 ปี 2547 สดัส่วนรายไดจ้ากการขายเคร่ืองด่ืมชาเขียวประเภทน้ี คิดเป็นรอ้ยละ 38 และรอ้ยละ 2 ของรายได้

จากการขายเครื่องด่ืมชาเขียวรวม ตามลาํดบั 

ต่อมา ในปี 2546 บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาดเครื่องด่ืมชาเขียว จึงไดต้ัดสินใจลงทุน

โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียว ในไตรมาส 4 ปี 2546 ภายใตก้ารดําเนินงานของบริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั โดย

ลกัษณะการประกอบธุรกิจเร่ิมจากการคดัเลือกใบชาเขียวแทท่ี้มีคุณภาพ เขา้สู่กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล 

ระบบสเตอร์รีไลซ์ (Sterilize)ท่ีปราศจากการใส่วตัถุกันเสียและสีสังเคราะห์ โดยมีการปรุงแต่งความหวานดว้ย 

น้ําตาลฟรุกโตส (น้ําตาลโมเลกุลเด่ียวท่ีไดจ้ากพืช และผลไม ้ซ่ึงมีความหวานมากกวา่น้ําตาลธรรมดาถึง 1.6 เท่า แต่

ร่างกายสามารถดูดซึมไปเผาผลาญเป็นพลงังานไดเ้ร็วกวา่น้ําตาลปกติ) อยา่งไรก็ตาม สาํหรบัเคร่ืองด่ืมชาเขียวท่ีผลิต

ดว้ยพาสเจอรไ์ลซ ์ (Pasteurize) บริษัทฯ ยงัคงจา้งผูผ้ลิตรายดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูผ้ลิตต่อไป โดยไม่มีสญัญาผกูพนั

ระยะยาว  

ในปัจจุบนัสินคา้ “โออิชิ กรีนที” มี 5 รสชาติ ไดแ้ก่ รสตน้ตาํรบั รสน้ําผ้ึงผสมมะนาว รสไม่มีน้ําตาล (Sugar Free) 

รสขา้วญ่ีปุ่น และ CG Slim 300 ภายใตล้กัษณะบรรจุภณัฑ ์3 ประเภทคือ 

 ขวด PET ขนาด 350 มิลลิลิตร (Cool Filled) 

 ขวด PET ขนาด 500 มิลลิลิตร (Hot Filled) 

 กล่อง UHT ขนาด 250 มิลลิลิตร (Hot Filled) 

โออิชิ กรีนที มีวางจาํหน่ายทัว่ประเทศ โดยผ่านบริษัทผูจ้ดัจาํหน่าย ไปยงัรา้นคา้ส่งและรา้นคา้ปลีก ประเภทรา้น

สะดวกซ้ือ โมเดิรน์เทรด ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นคา้ชั้นนําทัว่ไป และรา้นอาหารโออิชิทุกสาขา 

บตัรสง่เสริมการลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2546 บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ไดร้บับตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน สาํหรบักิจการผลิตน้ําพืชผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1475(2) /2546 สาํหรบักิจการผลิตน้ําพืชผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึก ประเภท 1.11 

กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคัญสรปุดงัน้ี 

 อนุญาตนําคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้ํานาญการเขา้มาในราชอาณาจักรไดต้ามจํานวนและกําหนด

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตใหท้าํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

 ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

 ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรบักาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินรอ้ย

ละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 8 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการน้ัน และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ดังกล่าว ผูร้บัการส่งเสริมจะไดร้บัอนุญาตใหนํ้าผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างเวลาน้ันไปหกัออกจาก

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วนัพน้

กาํหนดเวลาน้ัน โดยจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้

 ยกเวน้ไมต่อ้งนําเงินปันผลจากกจิการท่ีไดร้บัการส่งเสริมไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลา 8 ปี 



   บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   
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 อนุญาตใหนํ้าหรือสง่เงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

 เงื่ อนไขสาํคัญสรปุดงัน้ี 

 ตอ้งเร่งรดัฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยใหส้ามารถปฏิบติังานแทนช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการท่ีเป็นคนต่างดา้ว

ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

 เครื่องจกัรท่ีใชใ้นกจิการท่ีไดร้บัการส่งเสริมตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ 

 มีกาํลงัการผลิตน้ําพืชผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 53 ลา้นลิตร (เวลาทาํงาน 16 ชัว่โมง / วนั : 

300 วนั / ปี) 

 บุคคลผูมี้สญัชาติไทยจะตอ้งถือหุน้รวมทั้งส้ินไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

 ตอ้งดาํเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ปี 

 ตอ้งตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จาํกดั (มหาชน) จงัหวดัปทุมธานี 

เน่ืองจาก ปัจจุบันบริษัทฯ ไดส้ัง่เคร่ืองจักรใหม่เพิ่มเติมหลังจากการขอรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจากสํานักงาน

ส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯไดร้บัการอนุมติัใหเ้พิ่มกาํลงัการผลิตเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุน

ดงักล่าวจากปีละ 53 ลา้นลิตร เป็นปีละ 297.75 ลา้นลิตร  

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

3.2.1 การตลาด 

กลยุทธการตลาดธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่นและเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ 

1. กลยุทธทางดา้นผลิตภณัฑ ์

คณุภาพและความคุม้ค่าของผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดท่ีเนน้ถึงคุณภาพอาหาร และความคุม้ค่าของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั เพ่ือ

สรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ในระยะยาว ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวถือไดว้า่เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลใหธุ้รกิจ

ของกลุ่มบริษัทโออิชิประสบความสาํเร็จ ดงัน้ัน ในการจดัหาและบริการอาหารในแต่ละรา้นอาหารของ

กลุ่มบริษัทฯ จะเน้นการคดัเลือกวตัถุดิบจากแหล่งผลิตท่ีไดม้าตรฐานทางโภชนาการและถูกสุขลกัษณะ 

โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบก่อนทาํเขา้สู่กระบวนการผลิตอย่างสมํา่เสมอ 

เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ผลิตภณัฑมี์ความสด สะอาด และปลอดภยั สาํหรบั ความคุม้ค่าของผูบ้ริโภค ทั้ง

ทางดา้นปริมาณและราคา กลุ่มบริษัทฯ จะเนน้ท่ีกระบวนการผลิตและสตูรอาหารท่ีตอ้งมีส่วนประกอบท่ี

เขม้ขน้ และครบเคร่ืองในปริมาณท่ีคุม้ค่า เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดร้บัความพอใจสูงสุด โดยเห็นไดจ้ากการ

ใหบ้ริการอาหารสไตลบุ์ฟเฟ่ต์ ท่ีมีอาหารใหเ้ลือกหลากหลายและไม่จาํกดัปริมาณการรับประทาน 

ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

ความหลากหลายของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีการคิดคน้พฒันาผลิตภณัฑใ์หม้ีความหลากหลายและมีรปูลกัษณท่ี์สวยงามแตกต่างกนั

ออกไปตามความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่ม รวมทั้งไดก้าํหนดเคร่ืองหมายรา้นคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป

เพื่อสรา้งความชัดเจนในแต่ละกลุ่มลูกคา้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่มจะมีความเหมือนกัน

ทางดา้นความนิยมในอาหารญ่ีปุ่น และอาหารสุขภาพ ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทโออิชิ แบ่งลกูคา้ออกเป็น 5 กลุ่ม

หลกั ตามลกัษณะของอาหารและบริการ เครื่องหมายรา้นคา้ โดยมีกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ดงัน้ี   

1) โออิชิ บุฟเฟ่ต ์และ LOG HOME เนน้กลุ่มลกูคา้ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลางถึงค่อนขา้งสงู  
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2) ชาบชิู โออิชิ เอ็กเพรส และ โอเคสุก้ีแอนดบ์ารบี์คิว เนน้กลุ่มลกูคา้ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลาง 

3) โออิชิ ราเมน เนน้กลุ่มลกูคา้วยัรุน่ และกลุ่มลกูคา้ท่ีตอ้งการความรวดเร็ว 

4) IN&OUT the Bakery Cafe เนน้กลุ่มลกูคา้ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลาง ท่ีคาํนึงถึงการรกัษาสุขภาพ 

5) โออิชิ ซชิูบาร ์เนน้กลุ่มลกูคา้ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลาง ท่ีตอ้งการความสะดวกและรวดเร็วในการ

รบัประทาน 

จากการกาํหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายท่ีชดัเจนในแต่ละสายผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองหมายรา้นคา้  ทาํใหก้ลุ่ม

บริษัทฯ สามารถครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีกาํลังซ้ือไดห้ลากหลาย ทั้งวยัรุ่น วยัทํางาน และ

ครอบครวั รวมถึงผูท่ี้หว่งใยสุขภาพ ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลางถึงค่อนขา้งสงู ระดับรายไดป้านกลาง และ

กลุ่มลกูคา้ท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว  

กลยทุธการออกรายการอาหาร 

รูปแบบการจดัวาง การออกอาหาร และการคดัเลือกอาหาร ถือไดว้่าเป็นกลยุทธท่ีสาํคญัในการดาํเนิน

ธุรกิจอาหารบุฟเฟ่ต์ เน่ืองจากกลุ่มลกูคา้เป้าหมายตอ้งการความหลากหลาย และความคุม้ค่าในบริการ  

อีกทั้งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาหารประเภทบุฟเฟ่ตจ์ะเลือกรบัประทานอาหารท่ีมีระดบัราคาท่ีค่อนขา้ง

สงูกอ่น ดงัน้ัน กลยุทธการจดัวางอาหารท่ีหลากหลายและมีศิลป์ เป็นเสน่หอ์ยา่งหน่ึงในการดึงดูดลกูคา้ 

และกระตุน้ใหลู้กคา้ไม่ติดอยู่กบัการบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงการดําเนินกลยุทธ

ดงักล่าวนอกจากจะเป็นการสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้แลว้ยงัสามารถควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบไดท้าง

หน่ึงดว้ย 

2. กลยุทธการขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมาย 

กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการเปิดและขยายสาขาใหบ้ริการครอบคลุมพื้ นท่ีทัว่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

โดยเฉพาะในหา้งสรรพสินคา้หลักต่างๆ เช่น เซ็นทรัล เดอะมอลล์ โรบินสัน โลตัส ซีคอนสแควร ์  

ฟิวเจอรพ์ารค์  และคารฟ์รู ์เป็นตน้  เพื่อสรา้งความสะดวกใหก้บัลกูคา้และเพ่ือเขา้สู่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย

ท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถลดตน้ทุนวตัถุดิบ และสรา้งขอ้จาํกดัใหก้บัคู่แข่งขนั

ในการเขา้สู่ตลาดอีกดว้ย 

3. กลยุทธทางดา้นราคาเพ่ือขยายฐานลูกคา้ 

กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการเปิดรา้นอาหารท่ีมีแนวคิดเดียวกบั “โออิชิ บุฟเฟ่ต์” แต่ใหบ้ริการในราคา

ประหยดัภายใตช่ื้อ “โออิชิ เอ็กเพรส” เพ่ือขยายกลุ่มลกูคา้เป้าหมายท่ีมีกาํลงัซ้ือน้อยกวา่ และอยูบ่ริเวณ

รอบนอกกรุงเทพมหานครฯ แต่อย่างไรก็ตาม ในการใหบ้ริการ กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงคํานึงถึงคุณภาพ

อาหารและความคุม้ค่าของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั โดยไดมี้การปรบัเปล่ียนรายการอาหารบางรายการให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าว ซ่ึงกลยุทธน้ีเป็นการขยายฐานกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

และเพิ่มรายไดใ้หก้บักลุ่มบริษัทฯ 

4. กลยุทธดา้นการส่งเสรมิการขายและการใชส่ื้อโฆษณา 

กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมพิเศษในการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขาย  

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้  ทั้งการจดัเทศกาลต่างๆ ใน

รา้นอาหารของกลุ่มบริษัทฯ เช่น เทศกาลหฉูลามน้ําแดง เทศกาลหมูหนั และเทศกาลกุง้มงักร เป็นตน้ 

โดยในการดาํเนินการดงักล่าว กลุ่มบริษัทฯ จะคาํนึงถึงการคดัเลือกอาหารท่ีมีความแปลกใหม่ เป็นท่ีช่ืน

ชอบ และราคาสงูในความรูสึ้กของผูบ้ริโภค ทั้งน้ี สาํหรบัการสรา้งแรงจงูใจเพื่อใหเ้กิดการซ้ือซํ้าของกลุ่ม
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ลกูคา้เดิม (Repeat Customer) และขยายฐานกลุ่มลกูคา้ใหม่ กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้บตัรสมาชิกทัว่ไป 

(Member Card) บตัรสมาชิกสาํหรบัผูส้งูอายุรุ่นเยาว ์(Young Senior Card) และบตัรสมาชิกสาํหรบั

ผูสู้งอายุ (Senior Card) ท่ีใหส้่วนลดพิเศษถึงรอ้ยละ 10 ถึงรอ้ยละ 50 ข้ึนอยูก่บัประเภทของบตัร

สมาชิกน้ันๆ นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ไดด้าํเนินการโฆษณาประชาสมัพนัธต์ราสินคา้ “โออิชิ” ผ่านส่ือ

โฆษณาต่างๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทศัน์ และป้ายโฆษณา (Billboard) เพื่อเป็นการสรา้งความแข็งแกร่งใหก้บั

ตราสินคา้และผลิตภณัฑใ์นเครือโออิชิ 

5. กลยุทธดา้นการส่งเสรมิการขายรว่มกนัระหว่างรา้นคา้ในกลุ่มโออิชิ 

จากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีเครือข่ายรา้นอาหาร ภัตตาคาร และเคาน์เตอรข์ายอาหารกว่า 87 สาขา

กระจายอยูใ่นพื้ นท่ีบริเวณกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ทาํใหก้ลุ่มบริษัทฯ สามารถใชก้ารบริหาร

จดัการทางการตลาดแบบ Spider Marketing ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหต้น้ทุนในการบริหารงาน

ตํา่ และสามารถเก้ือหนุนธุรกิจระหว่างกนัไดอ้ย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งจากการจดักิจกรรมทางการ

ตลาดส่งเสริมการขายของ “โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ “โออิชิ ราเมน” “โออิชิ ซชิูบาร”์ “โออิชิ กรีนที” “ชาบชิู” 

หรือ “IN&OUT” ดงัน้ัน กิจกรรมทางการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ต่อเน่ือง แม่นยาํ และมีประสิทธิภาพ เขา้สู่กลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

กลยุทธการตลาดธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียว 

1. กลยุทธทางดา้นผลิตภณัฑ ์

คณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจท่ีคาํนึงถึงคุณภาพของสินคา้เป็นสาํคญั ดงัน้ัน การผลิตและ

จาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเชียวพรอ้มด่ืมของกลุ่มบริษัทฯ จึงคาํนึงถึงความพิถีพิถนัในกระบวนการผลิต ตั้งแต่

น้ําสะอาดท่ีผ่านการกรองดว้ยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคดัเลือกใบชาสดท่ีมีคุณภาพ และการ

เลือกใชฟ้รุกโตสไซรบัในการผลิต ผ่านเขา้สู่กระบวนการผลิตท่ีสะอาดไดม้าตรฐาน ไม่ใส่วตัถุกนัเสีย และ

ปราศจากสีสงัเคราะห ์ซ่ึงทาํให ้“โออิชิ กรีนที” เป็นสินคา้ท่ีแตกต่างจากสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืน และเป็น

สินคา้เพื่อสุขภาพท่ีมีส่วนผสมจากธรรมชาติแท ้

ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์

นอกจากการใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของสินคา้แลว้ บริษัทฯ ไดเ้น้นเสนอความหลากหลายของสินคา้

เพื่อชว่ยกระตุน้ความตอ้งการและความสมํา่เสมอในการบริโภคของผูบ้ริโภคอีกทางหน่ึง ดว้ยการออกชา

เขียวรวม 3 รสชาติใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกตามความตอ้งการ ภายใตรู้ปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑท่ี์แตกต่าง 

และมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เหมาะกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายแต่ละกลุ่ม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัไดมี้การปรบั

บรรจุภัณฑ์และเสนอรสชาติใหม่ ในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆ อาทิเช่น เทศกาลคริสต์มาส เทศกาล 

วนัวาเลนไทน์ และเทศกาลปีใหม ่เป็นตน้ ซ่ึงจะผลิตในจาํนวนจาํกดั  

2. กลยุทธทางดา้นราคาเพ่ือขยายฐานลูกคา้ 

บริษัทฯ ดาํเนินการผลิตชาเขียวพรอ้มด่ืมภายใตบ้รรจุภณัฑ ์2 ประเภท ในราคาท่ีแตกต่างกนั เพื่อขยาย

ฐานของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑป์ระเภทขวด PET ในราคาขวดละ 20 บาท และ ราคา

ขวดละ 35 บาท สาํหรบั CG 300 สาํหรบักลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นแม่บา้น และคนในวยัทาํงาน และบรรจุภณัฑ์

ชนิดกล่อง UHT ในราคากล่องละ 10 สาํหรบักลุ่มลกูคา้ ประเภทวยัรุ่น นักเรียน นักศึกษา  
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3. กลยุทธทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

เพื่อกระจายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงกลุม่ลกูคา้เป้าหมายอยา่งทัว่ถึง บริษัทฯ จึงจดัใหมี้การกระจายสินคา้ผ่านช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายหลายช่องทาง เช่น 1) ผ่านตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่ เพื่อกระจายเขา้สู่รา้นคา้ปลีก

สมยัใหม ่2) ผ่านรา้นคา้ในเครือของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเขา้ถึงลกูคา้ในเครือของกลุ่มบริษัทฯ และ 3) ผ่าน

คู่คา้ เพื่อกระจายเขา้สู่รา้นคา้ปลีกรายย่อย เป็นตน้ นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยงัดําเนินการการกระจาย

สินคา้ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภค ณ จุดขาย โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมในงานต่างๆ เช่น เทศกาลอาหารเยาวราช 

เทศกาลงานกาชาด เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถหาซ้ือสินคา้ของบริษัทฯ ไดอ้ยา่งสะดวกมากขึ้ น 

4. กลยุทธการส่งเสรมิการขายและการใชส่ื้อโฆษณา 

บริษัทฯ ไดมี้การจดัทํากิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง ทั้งการเป็นสปอนเซอร์

รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ต่างๆ การจดัโปสเตอรส์่งเสริมการขาย และการจดัการส่งเสริมการขาย

อยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปีกบัคู่คา้ของกลุ่มบริษัทฯ และร่วมออกบทูในงานเทศกาลต่างๆ เพื่อสรา้งความ
รบัรูใ้นตราสินคา้และผลิตภณัฑใ์หแ้กผู่บ้ริโภค ทั้งในรปูแบบการแจกผลิตภณัฑต์วัอยา่งเพื่อใหผู้บ้ริโภคได้

ล้ิมลอง และการแลกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก เป็นตน้ 

นโยบายการกาํหนดราคา 

อาหารญ่ีปุ่นเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสงูในสายตาผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคไตร่ตรองนานก่อนตดัสินใจซ้ือ ดงัน้ัน นโยบาย

ราคาเดียวจึงถือเป็นนโยบายราคาท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก สามารถกระตุน้ใหผู้บ้ริโภครูสึ้กวา่อาหารญ่ีปุ่น

เป็นสินคา้ท่ีมีราคาไมส่งู ส่งผลใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจซ้ือไดง้่ายและบ่อยครั้งมากข้ึน  

สําหรับรา้นอาหารประเภทตามสัง่และเบเกอร่ี มีการกําหนดราคาโดยคํานึงถึงปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก ่

ตน้ทุนวตัถุดิบ ภาพพจน์ของสินคา้ ราคาเปรียบเทียบของคู่แข่งขัน เป็นตน้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทฯ จะตั้งราคา

สินคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได ้ซ่ึงอาจสงูกว่าคู่แข่งขนัเล็กน้อย เน่ืองจากสินคา้ของ “โออิชิ” เป็นท่ี

นิยม ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง้่ายขึ้ น 

ลกัษณะลกูคา้และความสมัพนัธ ์

กลุ่มบริษัทฯ มีสินคา้ท่ีหลากหลายรปูแบบและหลาย Brand สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ท่ี

มีกาํลงัซ้ือไดอ้ย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งกลุ่มลูกคา้วยัรุ่น นิสิต นักศึกษา คนทํางาน ครอบครวั 

และผูท่ี้ใส่ใจในสุขภาพ ทั้งน้ี ลูกคา้มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มบริษัทฯ โดยเห็นจากการเพ่ิมข้ึนของยอดการ

สมคัรสมาชิกใหม ่และยอดการใชบ้ริการส่วนลดของสมาชิกเดิม  

การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายหลกัของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ชอ่งทาง สรุปไดด้งัน้ี 

1. รา้นอาหารญ่ีปุ่นและรา้นเบเกอร่ี  

ในการจดัจาํหน่ายอาหารญ่ีปุ่น เบเกอรี่ และสินคา้ภายใตช่ื้อ “โออิชิ” มีชอ่งทางในการจดัจาํหน่ายหลกัผ่าน 

ทางรา้นอาหารและรา้นเบเกอร่ีของกลุ่มโออิชิเป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษัทฯ มีสาขารา้น 



   บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   
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ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 20 

อาหารรวมทั้งส้ิน 87 สาขา ทัว่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ พทัยา ชลบุรี จาํนวนรวม 83  

สาขา และอีก 4 สาขาในจงัหวดัภเูก็ต เปิดเป็นธุรกิจแฟรนไชส ์ 

บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ีและสง่ถึงบา้น 

เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคนิยมบรรจุอาหารญี่ปุ่นไวใ้นรายการอาหารจดัเล้ียงในงานพิธีต่างๆ จึงส่งผล

ใหค้วามตอ้งการอาหารญ่ีปุ่นเพิ่มมากขึ้ น ดงัน้ัน การใหบ้ริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี และบริการส่งถึงบา้น 

จึงเป็นอีกช่องทางการจดัจาํหน่ายหน่ึงของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ได้เป็นอย่างดี  โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ใหบ้ริการจัดเล้ียงนอกสถานท่ีและจัดส่งถึงบา้นผ่านหมายเลข

โทรศพัท ์ 0-2712-3456 ครอบคลุมพื้ นท่ีทัว่กรุงเทพฯ ยกเวน้ฝัง่ธนบุรี 

2. รา้นคา้ปลีกร่วมสมยั (Modern Trade) รา้นคา้สะดวกซ้ือ (Convenience Store) ซุปเปอรม์าเก็ต และ  

ดิสเคาทส์โตร ์(Discount Store) 

นอกจากการจดัจาํหน่าย โออิชิ กรีนที ผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายทั้ง 2 ช่องทางดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 

บริษัทฯ ยงัไดด้าํเนินการจดัจาํหน่ายผ่านช่องทางหลกัอีก 2 ช่องทาง ไดแ้ก ่(1) ผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ 

คือ บริษัท ดีทแฮลม์ จาํกดั เพื่อกระจายเขา้สู่รา้นคา้ส่ง และรา้นคา้ปลีกทุกระดับไดแ้ก่ รา้นคา้ปลีกร่วม

สมยั (Modern Trade) รา้นคา้สะดวกซื้ อ (Convenience Store) ซุปเปอรม์าเก็ต ดิสเคาทส์โตร ์รวมไปถึง

รา้นคา้สะดวกซ้ือในสถานีบริการน้ํามนั ไดแ้ก ่เซเวน่อีเลฟเวน่ (7-11) ท็อสป์ โลตสั แม็คโคร และ จิฟฟ่ี 

เป็นตน้ โดยสญัญาวา่จา้งดงักล่าวมีอายุ 5 ปี และสามารถต่อสญัญาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองครั้งละ 3 ปี หากไม่

มีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้บอกเลิกสญัญา (2) คู่คา้ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อกระจายผลิตภณัฑผ่์านไปยงั

รา้นคา้ปลีกรายยอ่ยท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายรายเดียวไม่สามารถกระจายไปถึง  

3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะตลาดธุรกิจรา้นอาหารญี่ปุ่น 

กระแสความนิยมการบริโภคอาหารญ่ีปุ่นเพิ่มขึ้ นอยา่งรวดเร็วตั้งแต่ปลายปี 2542 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

ในภาพลักษณ์ของอาหารญ่ีปุ่น จากเดิมท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีราคาแพง มีการใหบ้ริการตามโรงแรมใหญ่ในย่าน

ธุรกิจสําคัญของกรุงเทพฯ และมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นนักธุรกิจท่ีมีระดับรายไดสู้ง มาเป็นการใหบ้ริการ

แบบบุฟเฟ่ต์ ในระดับราคาเดียวท่ีสามารถรบัประทานไดแ้บบไม่จาํกัดจาํนวน ซ่ึงนับว่าเป็นทางเลือกใหม่

ใหก้บัผูบ้ริโภค ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีความรูสึ้กว่าราคาอาหารญ่ีปุ่นอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และเพิ่มความถ่ีใน

การบริโภคมากข้ึน ประกอบกบัรปูลกัษณท่ี์สวยงามน่ารบัประทาน และการเป็นตน้ตาํหรบัของอาหารสุขภาพ 

ท่ีสอดรบักบักระแสความใส่ใจในเร่ืองสุขภาพของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั เน่ืองจากมีไขมนัตํา่มากเมื่อเทียบกบั

อาหารตะวนัตกและอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ ดส ์ จึงเป็นแรงกระตุน้ท่ีสาํคญัในการจงูใจใหผู้บ้ริโภคหนัมานิยม

บริโภคอาหารญ่ีปุ่นมากข้ึน ทั้งผูบ้ริโภคในกลุ่มวยัรุ่น วยัทํางาน และครอบครวั  แต่อย่างไรก็ตาม ในปีท่ีผ่าน

มา จาํนวนรา้นอาหารญ่ีปุ่นไดมี้การขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลใหใ้นปัจจุบนัมีปริมาณรา้นอาหารญ่ีปุ่นท่ี

มากกว่าความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดังน้ัน ผูป้ระกอบการจึงหนัมาปรับเปล่ียนกลยุทธ และเพ่ิมการลงทุน

อาหารญ่ีปุ่นประเภทอ่ืน โดยเฉพาะรา้นบะหมี่ราเมน และรา้นบุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่น  ซ่ึงเน้นการเปิดสาขาใน

หา้งสรรพสินคา้เป็นส่วนใหญ่ 

จากผลการสาํรวจภาวะตลาดอาหารญ่ีปุ่นโดยรวม ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนังสือพิมพส์ยามธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 21-

27 ธนัวาคม 2546 พบว่ามลูค่าตลาดของอาหารญี่ปุ่นในปี 2546 อยูท่ี่ประมาณ 3,800 ลา้นบาท โดยมี
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อตัราการขยายตวัประมาณรอ้ยละ 10-15 ซ่ึงชะลอตวัลงเม่ือเทียบกบั 2-3 ปีก่อนหน้าท่ีมีอตัราการขยายตวั

สงูถึงรอ้ยละ 20-25 อย่างไรก็ตาม โอกาสและแนวโน้มการขยายตวัของธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่นยงัมีอีกมาก 

โดยเฉพาะในจงัหวดัใหญ่ๆ ท่ีเป็นศูนยก์ลางการธุรกิจและแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั  ซ่ึงจากการสาํรวจดงักล่าว

พบวา่ “โออิชิ” ไดร้บัความนิยมจากลกูคา้กลุม่คนวยัทาํงานถึงรอ้ยละ 42.50 

คู่แข่งของกลุ่มบริษัทฯ ไดแ้ก่ หอ้งอาหารญ่ีปุ่นในโรงแรม รา้นญ่ีปุ่นทัว่ไป รวมทั้งรา้นอาหารญ่ีปุ่นระบบ 

แฟรนไชสร์ายใหญ่ 2 ราย ซ่ึงถึงแมว้า่การแข่งขนัในตลาดน้ีเร่ิมมีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน แต่การแข่งขนัจะไม่

เป็นการแข่งขนัแบบลดราคา แต่จะเป็นการแข่งขนัท่ีเน้นถึงความแตกต่างในการใหบ้ริการ และเพ่ิมทางเลือก

ใหก้บัผูบ้ริโภค รวมทั้ง การจดัการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การสมคัรสมาชิก การสะสมคะแนน เป็นตน้ 

เพื่อดึงดูดความสนใจของลกูคา้ 

ตลาดบะหม่ีญ่ีปุ่น มีอตัราการขยายตัวท่ีสูงมาก และคาดว่าจะมีอตัราการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองไปอีกอย่าง

น้อย 3-5 ปี ทั้งในรูปแบบสาขา รถเข็น และรา้นเล็กๆ หรือคีออส (Kiosk) ทั้งน้ี ธุรกิจราเมนมีขอ้ไดเ้ปรียบ

ธุรกิจอาหารญ่ีปุ่นประเภทอ่ืนตรงท่ีมีรสชาติใหเ้ลือกหลากหลาย และมีราคาใหเ้ลือกหลายระดบัตั้งแต่ชามละ 

49 –149 บาท ซ่ึงเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ทั้งน้ี ในปัจจุบนับริษัทฯ มีคู่แข่งท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ

รา้นบะหมีญ่ีปุ่นระบบแฟรนไชสร์ายใหญ่ 3 ราย รา้นบะหม่ีญ่ีปุ่นรายยอ่ยอ่ืน และรา้นบะหม่ีทัว่ไป 

ภาวะตลาดธุรกิจเครื่องด่ืมประเภทชา 

ในปี 2546 ตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทชาเขียวมีอตัราการเติบโตแบบกา้วกระโดด เน่ืองจากพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเน้นการใหค้วามสําคัญทางดา้นสุขภาพมากขึ้ น จึงลดการบริโภคเคร่ืองด่ืม

ประเภทน้ําอดัลม และหนัมาเพ่ิมการบริโภคชา และน้ําผลไมแ้ทน โดย AC Nielsen (Thailand) Co., Ltd 

(“AC Nielsen”) ไดป้ระเมินวา่ในปี 2547 และคาดการณว์่าในปี 2548 มลูค่าตลาดชาพรอ้มด่ืมอยู่ท่ี

ประมาณ 100 ลา้นลิตรและ 161 ลา้นลิตร ตามลาํดบั โดยเคร่ืองด่ืมชาเขียวจะเป็นตวักระตุน้ตลาดชาพรอ้ม

ด่ืมใหมี้ความคึกคกั โดยมีอตัราการขยายตวัถึงรอ้ยละ 362 จากปี 2545 และ รอ้ยละ 277 จากปี 2546 

เน่ืองจากท่ีผ่านมาผลิตภณัฑช์าพรอ้มด่ืมมีเพียงชาแต่งกล่ินผลไม ้โดยเฉพาะชารสมะนาวเท่าน้ัน   

 

หมายเหต:ุ  ขอ้มลูตลาดเครื่ องดื่ มประเภทชาท่ีสาํรวจโดย AC Nielsen คิดจาก 60% ของมลูค่าตลาดเครื่ องดื่ ม

ประเภทชาทัง้หมด ซ่ึงกลุ่มสาํรวจของ AC Nielsen จะเนน้เฉพาะตลาดชาพรอ้มดื่ มท่ีขายอย ูใ่นซปุเปอร์

หมายเหต:ุ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ชาอลูง และชาผลไม ้เป็นตน้ 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Others 0 0 0 0 0 0 0.5

BLACK 6 7 10 12 11 10 11

GREEN 0 0 0 6 28 90 150

2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548

ลา้นลิตร             ตลาดชาพรอ้มด่ืม (รายปี) ลา้นลิตร             ตลาดชาพรอ้มด่ืม (งวด 2 เดือน) 



   บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 
 

             

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 22 

ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นคา้สะดวกซ้ือ และ รา้นคา้ปลีกท่ีอย ู่ในระบบของการสาํรวจ ซ่ึงไม่รวมถึงตลาดชา

พรอ้มดื่ มท่ีขายอย ู่ตามรา้นคา้และรา้นอาหารย่อยทัว่ไป เช่น รา้นคา้บริเวณตลาดนัดจตจุกัร ถนน

เยาวราช และตลาดนัดอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ ซ่ึงแผนภาพขา้งตน้ไดค้าํนึงถึงผลดงักลา่วแลว้ 

 

 

จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่าเคร่ืองด่ืมชาเขียวนับว่าเป็นเคร่ืองด่ืมสุขภาพท่ีมาแรงในช่วง 1-2 ปีท่ี

ผ่านมา โดยในปี 2544 ชาเขียวมีส่วนแบ่งตลาดเพียงรอ้ยละ 4 ของตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทชาทั้งหมด ซ่ึง

ตลาดส่วนใหญ่จะจาํกดัอยู่ท่ีผูบ้ริโภคอาหารญ่ีปุ่นเท่าน้ัน แต่ในปี 2546 ตลาดชาเขียวมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ท่ี

รอ้ยละ 71 ของตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทชาทั้งหมด โดยมีมลูค่าประมาณ 1,800 ลา้นบาท และในปี 2547 

ตลาดชาเขียวมีส่วนแบ่งตลาดอยูท่ี่รอ้ยละ 90 % ของตลาดเคร่ืองด่ืมประเภททั้งหมด มลูค่าประมาณ 5,000 

ลา้นบาท 

นอกจากปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวท่ีเพิ่มข้ึนแลว้ ราคาขายต่อลิตรของชาเขียวยงัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ี

ทาํใหมู้ลค่าตลาดชาเขียวเพิ่มสูงข้ึน โดยในปี 2546 ราคาขายต่อลิตรอยู่ท่ีประมาณ 38.3 บาทต่อลิตร 

เพิ่มข้ึนจากปี 2545 ประมาณ 1 บาทต่อลิตร เน่ืองจากมีผูบ้ริโภคท่ีนิยมเครื่องด่ืมชาเขียวแบบบรรจุขวดเพิ่ม

มากข้ึน ซ่ึงจากการสาํรวจความนิยมการบริโภคชาเขียวพรอ้มด่ืม ตามประเภทบรรจุภณัฑ ์พบวา่ ในปี 2546 

ผูบ้ริโภคนิยมการบริโภคชาเขียวในขวดเพิ่มขึ้ นจากปี 2545 ถึงรอ้ยละ 57 ในขณะท่ีนิยมบริโภคชาเขียวใน

กล่องเพิ่มข้ึนเพียงรอ้ยละ 2.5 นอกจากน้ี หากเปรียบเทียบอตัราการเติบโตของการบริโภคชาเขียวทุกๆ รอบ

ระยะเวลาเดือน 2 เดือนตั้งแต่ตน้ปี 2546 ถึงเดือนเมษายน 2547 จะเห็นไดว้า่ ปริมาณการบริโภคบรรจุ

ภณัฑช์นิดขวดมีอตัราการเติบโตท่ีสูงท่ีสุด โดยอตัราการเติบโตในช่วงสุดทา้ยสูงถึงรอ้ยละ 84 ดงัแสดงจาก

แผนภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการสาํรวจความหนาแน่นของช่องทางการจดัจาํหน่ายแต่ละช่องทาง (Penetration) ของ AC Nielsen 

พบวา่ ชอ่งทางการจาํหน่ายทางดา้นรา้นคา้ปลีกทัว่ไปหรือยีป๊ั่ว (Traditional Trade) น่าจะมีอตัราการเติบโตท่ี

สงูท่ีสุดเม่ือเทียบกบัซุปเปอรไ์ฮเปอรม์ารเ์ก็ตและรา้นคา้สะดวกซ้ือ เน่ืองจากความหนาแน่นของช่องทางการ

จาํหน่ายทางดา้นรา้นคา้ปลีกในปี 2546 ยงัอยู่ในสดัส่วนท่ีตํา่คือรอ้ยละ 13 เม่ือเทียบกบัช่องทางการจดั

จาํหน่ายอ่ืนๆ ซ่ึงมีความหนาแน่นอยูถึ่งรอ้ยละ 77- 98 ตามลาํดบั 

ทั้งน้ี จากอตัราการเติบโตของตลาดชาเขียวท่ีน่าประทับใจ ส่งผลใหมี้นักลงทุนทั้งนักลงทุนท่ีผลิตเคร่ืองด่ืม

ประเภทอ่ืนและผูป้ระกอบการรา้นอาหารญ่ีปุ่นใหค้วามสนใจผลิตชาเขียวพรอ้มด่ืมเพื่อวางจาํหน่ายและเพ่ือ

แบ่งส่วนแบ่งกาํไรและรายไดจ้ากการเติบโตของตลาดน้ี ส่งผลใหจ้าํนวนผูบ้ริโภคชาเขียวเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ลา้นลิตร รอ้ยละ 

ท่ีมา
:

ACNielson (Thailand ) Co , LTD และ Tetra Pak (Thai ) LTD

การบริโภคชาเขียวแบง่ตามบรรจภุณัฑ์ (งวด 2 เดือน )
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ท่ีมา : ACNielson (Thailand ) Co., LTD และ Tetra Pak (Thai) LTD.

สดัส่วนการบริโภคชาเขียวแบ่งตามบรรจภุณัฑ์ (รายปี)
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และการแข่งขนัทวีความรุนแรงมากข้ึน ผูผ้ลิตจึงจาํเป็นตอ้งเน้นการส่งเสริมการจดัจาํหน่าย การคิดคน้บรรจุ

ภณัฑท่ี์ทันสมยั และการปรบัแต่งรสชาติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อขยายฐานผูบ้ริโภค 

และทาํใหผู้บ้ริโภคไดต้ระหนักถึงคุณประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทชาเขียว 

   

 

 

 

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ เร่ิมเปิดตวั “โออิชิกรีนที” ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2546 ดงัน้ัน เม่ือคิดส่วนแบ่งตลาดทั้งปี 2546 ทาํ

ใหโ้ออิชิมีส่วนแบ่งตลาดอยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 7%    
 จากการสาํรวจขอ้มลูการตลาดของ AC Nielsen พบวา่ส่วนแบ่งตลาดในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 2547 ของ 

โออิชิอยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 46 ของมลูค่าตลาดรวม 

ในปัจจุบนั ภาวะการแข่งขนัของธุรกิจเครื่องด่ืมชาเขียวค่อนขา้งรุนแรง โดยมีคู่แข่งรายใหญ่ 1 ราย 

และผูป้ระกอบการรายย่อยใหม่ๆ ท่ีเขา้มาในธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมูลค่า

ตลาดรวมมีแนวโนม้อัตราการเติบโตท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี จึงเป็นการกระตุน้ใหผู้ผ้ลิตรายใหม่

สนใจท่ีจะเขา้มาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าบริษัทฯ จะ

สามารถรกัษาและขยายส่วนแบ่งตลาดของบริษทัฯ ได ้เน่ืองจาก บริษัทฯ มีตราสินคา้ท่ีแข็งเกร่ง และ

ดาํเนินกลยุทธทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั (“โออิชิ เทรดด้ิง”) ทาํหนา้ท่ีเป็นครวักลางของกลุ่มโออิชิ ในการคดัเลือก สัง่ซ้ือ กระจาย

วตัถุดิบ รวมทั้งแปรรปูวตัถุดิบท่ีจาํเป็นตอ้งรกัษาคุณภาพและมาตรฐาน จดัส่งใหแ้ก่สาขาต่างๆของรา้นคา้ในกลุ่ม 

โออิชิ โดยการดาํเนินการดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อมุง่เนน้การจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและเพิ่มอาํนาจในการต่อรอง

กบัผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบเม่ือซ้ือในปริมาณมาก นอกจากน้ี ครวักลางทาํหน้าท่ีผลิตเบเกอรี่ทุกชนิดและผลิตขนมไหว้

พระจนัทรใ์นช่วงเทศกาล เพ่ือส่งใหก้บัรา้น IN&OUT Bakery และรา้นอาหารในกลุ่มโออิชิ นอกจากการดาํเนินงาน

ดงักล่าวแลว้ ยงัทาํหน้าท่ีผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ “โออิชิ กรีนที” และทาํหน้าท่ีคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑ์

ภายใตช่ื้อ “โออิชิ” ท่ีเน้นประเภทสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอาหารญ่ีปุ่นเพื่อสุขภาพ สาํหรบัการผลิต

ผลิตภัณฑแ์ต่ละชนิดนอกเหนือจากเคร่ืองด่ืมชาเขียว โออิชิ เทรดด้ิงจะจา้งผูผ้ลิตภายนอกท่ีมีศักยภาพมีความ

เช่ียวชาญท่ีไดม้าตรฐานในการผลิตสินคา้มาดาํเนินการผลิตตามสูตรท่ีคิดคน้ข้ึน โดยมีการทําสญัญาเร่ืองการรกัษา

ความลบัทางการคา้และการขายวตัถุดิบกบัทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบ โดยช่องทางการจาํหน่ายของผลิตภณัฑ์

จะกระจายไปยงัรา้นอาหารในกลุ่มโออิชิ รา้นสะดวกซ้ือ โมเดิรน์เทรด และซุปเปอรม์าเก็ต เพื่อใหถึ้งกลุ่มผูบ้ริโภคใน

วงกวา้ง  

ในปี 2546 โออิชิ เทรดด้ิง เขา้ซ้ือท่ีดินท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี เพื่อพฒันาครวักลางแห่งใหม่ให ้

เป็นโรงงานผลิตอาหารและสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีทนัสมยัและไดม้าตรฐาน โดยครวักลางเดิมท่ีพหลโยธินจะเปลี่ยน

ท่ีมา : ACNielson (Thailand) Co., LTD และ Tetra Pak (Thai) LTD.

สว่นแบง่ตลาดชาเขียวเดอืน พ.ย. และ ธ.ค. ปี 2547

ผูผ้ลติรายใหญ ่1 ราย

36%

โออชิ ิ46%

ผูผ้ลิตรายยอ่ยอ่ืน

18%

ส่วนแบ่งตลาดชาเขียวในปี 2546

โออิชิ 7%

่

ผู ้ผลิตรายย่อยอื่น

34%

ผูผ้ลิตรายใหญ่ 1 ราย

59%
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ใหเ้ป็นศูนยก์ระจายสินคา้และคลงัสินคา้ในเมือง โรงงานใหม่ท่ีนวนครมีพื้ นท่ีทั้งหมด 30,865 ตรม. และเปิด

ดาํเนินการไดอ้ยา่งสมบรูณ ์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547  

3.3.1 ธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่นและเบเกอรี่ 

ขัน้ตอนและวิธีการจดัหาวัตถุดิบ 

ครวักลางจะทาํหน้าท่ีแปรรูปวตัถุดิบสดใหเ้ป็นวตัถุดิบพรอ้มใช ้(Ready to Use) ควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานของวตัถุดิบต่างๆ ก่อนกระจายสู่รา้นอาหารทุกสาขาของกลุ่มโออิชิ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือ

วตัถุดิบบางประเภทจาํนวนมาก ผูจ้ดัจาํหน่ายจะทําหน้าท่ีเป็นผูจ้ัดส่งวตัถุดิบน้ันใหก้บัสาขาต่างๆ โดยตรง 

เพื่อรักษาคุณภาพ และความสดใหม่ของวัตถุดิบ รวมทั้งประหยัดตน้ทุนในการจัดส่ง ดังน้ันการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานของวตัถุดิบบางส่วนยงัคงตอ้งเกิดข้ึนท่ีสาขาดว้ย นอกจากน้ีการแบ่งหมวดหมู่ของ

วตัถุดิบจะทาํใหง้่ายต่อการสัง่สินคา้ การจดัเรียงและการจดัเก็บสินคา้ภายในรา้นรวมทั้งทาํใหต้รวจเช็คสินคา้

ไดง้่ายข้ึนดว้ย วตัถุดิบและผลิตภณัฑห์ลกั สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก ่

1. อาหาร แบ่งออกเป็น อาหารแชแ่ข็ง อาหารแชเ่ย็น อาหารสด อาหารแหง้ 

2. ภาชนะ บรรจุภณัฑ ์อุปกรณท่ี์ใชใ้ส่อาหาร 

3. เคมีภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลือง 

4. เครื่องมือหรืออุปกรณท่ี์ใชใ้นการประกอบอาหารและเคร่ืองมือต่างๆภายในรา้น 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสัง่ซ้ือวตัถุดิบของสดและผลิตภณัฑจ์ากผูจ้ดัจาํหน่าย (Supplier) รายใดรายหน่ึงเป็นหลกั 

แต่จะพิจารณาจากคุณภาพ เงื่อนไข และราคาของวัตถุดิบเป็นสําคัญ ทั้งน้ี วัตถุดิบส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการ

ประกอบอาหารเป็นวตัถุดิบทัว่ไปท่ีสามารถสัง่ซ้ือไดต้ามทอ้งตลาด ยกเวน้เน้ือสตัวบ์างประเภท เช่น เน้ือววั 

และเน้ือปลาหิมะฮาริบตั เป็นตน้ ท่ีจาํเป็นตอ้งสัง่ซ้ือจากต่างประเทศ ซ่ึงการสัง่ซ้ือจะพิจารณาจากแนวโน้ม

ราคาวตัถุดิบในอดีต เพื่อใหท้ราบถึงราคา และระยะเวลาสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสม โดยการสัง่ซ้ือแต่ละครั้งจะสัง่ใน

ปริมาณท่ีเพียงพอสาํหรบัการผลิตและการใหบ้ริการประมาณ 3-5 เดือน อย่างไรก็ตาม มลูค่าการสัง่ซ้ือ

วตัถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 2 ของมลูค่าการสัง่ซ้ือวตัถุดิบรวม 

ในการเก็บรกัษาวตัถุดิบ บริษัทฯ ไดเ้ช่าพื้ นท่ีหอ้งเย็นบริเวณมหาชัยสาํหรับเก็บรักษาวตัถุดิบท่ีจาํเป็นตอ้ง

ควบคุมอุณหภมูิ และไมต่อ้งนําเขา้สู่ขบวนการแปรสภาพวนัต่อวนั ส่วนวตัถุดิบพรอ้มใชจ้ะเก็บไวท่ี้หอ้งเย็นของ

ครวักลางเพื่อเตรียมกระจายใหแ้กส่าขาในวนัถดัไป  

การควบคุมคุณภาพ 

โออิชิ เทรดด้ิง นอกจากจะทาํหน้าท่ีเป็นแผนกจดัซ้ือส่วนกลาง และควบคุมคุณภาพวตัถุดิบใหอ้ยูใ่นมาตรฐาน

เดียวกนัก่อนกระจายสู่สาขาต่างๆ แลว้ ยงัมีหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Control) วตัถุดิบ

ก่อนนําเขา้สู่ขบวนการแปรรูป เพื่อใหม้ัน่ใจวา่วตัถุดิบดังกล่าวมีคุณภาพสอดคลอ้งตามหลกัมาตรฐานสากล

และสูตรมาตรฐานของโออิชิ ทั้งขนาด น้ําหนัก สีสัน และรสชาติ การตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบและ

ผลิตภณัฑต์อ้งเร่ิมตั้งแต่การขนส่งและการรบัวตัถุดิบของผูจ้ดัจาํหน่าย (Supplier) ซ่ึงหมายรวมถึงสภาพของ

รถและพนักงานขนสง่ รวมทั้งการจดัวางอยา่งเป็นระเบียบ ผูจ้ดัการจะตอ้งตรวจสอบสภาพของผลิตภณัฑ ์เช่น

สภาพกล่องสินคา้ ภาชนะท่ีใส่ ตลอดจนรถเข็นท่ีจะขนส่งเขา้ไปในรา้น และมีการสุ่มตรวจวัตถุดิบและ

ผลิตภณัฑโ์ดยตรวจดูวนัหมดอายุและสภาพวตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ีบริษัทฯ มีนโยบายเขา้เยี่ยมชม

และตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบท่ีโรงงานของผูจ้ัดจําหน่ายก่อนทําการสัง่ซ้ือ ประกอบกับ นโยบายการ

ควบคุมคุณภาพสินคา้คงคลงัแบบเขา้กอ่นออกก่อน (FIFO or First In-First Out) โดยมีการติดฉลากไวบ้น

บรรจุภัณฑ์ของวตัถุดิบเพื่อระบุวนัท่ีในการผลิต รวมทั้ง การตรวจสอบจุลินทรียใ์นอาหารท่ีอาจก่อใหเ้กิด
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อนัตรายต่อผูบ้ริโภคโดยการสุม่ตวัอยา่งและนําไปวเิคราะหห์าสาเหตุของสภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหจุ้ลินทรียมี์การ

เจริญเติบโตเพื่อหาวิธีการแกไ้ขและพฒันา ส่งผลใหว้ตัถุดิบท่ีใชใ้นการประกอบอาหารมาจากแหล่งผลิตท่ีได้

มาตรฐานทางโภชนาการ คงความสดใหม่อยู่เสมอ มีการควบคุมการเบิกใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และทุก

ขั้นตอนการผลิตมีการปรบัปรุงคุณภาพใหส้อดคลอ้งกบัหลกัมาตรฐานทางโภชนาการ  

สาํหรบัผลิตภณัฑท่ี์เหลือจากการขายจะมีการควบคุมโดยการตรวจนับ และส่งกลบัมายงัครวักลางเพื่อทาํลาย

ท้ิง และป้องกนัการนํากลบัไปขายใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลิตภณัฑป์ระเภทเบเกอร่ี และขา้วป้ันต่างๆ ท่ีตอ้ง

ดาํเนินการผลิตวนัต่อวนัเพื่อความสดใหม่ ทั้งน้ี บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมอตัราการสูญเสียของผลิตภณัฑท่ี์

เหลือจากการขายใหไ้ม่เกินรอ้ยละ 5 ซ่ึงในปัจจุบนับริษัทฯ ก็สามารถควบคุมอตัราดังกล่าวใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายท่ีกาํหนดไว ้

3.3.2 ธุรกิจเครื่องด่ืมชาเขียว 

ขัน้ตอนและวิธีการจดัหาวัตถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตเครื่องด่ืมชาเขียว โออิชิ กรีนที ไดแ้ก่ใบชาเขียวคุณภาพ น้ําตาล ฟรุกโตส และ 

วตัถุปรุงแต่งกล่ิน ซ่ึงวตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบท่ีจดัหาไดง้่ายภายในประเทศ รายละเอียดเก่ียวกบัวตัถุดิบ

หลกัมีดงัน้ี 

นํา้ 

น้ําสาํหรบัการผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียว โออิชิ กรีนที จะตอ้งผ่านระบบ RO (Reverse Osmosis) เพื่อทาํใหน้ํ้ามี

ความบริสุทธ์ิ 100 % กอ่นเขา้สูก่ระบวนการผลิตต่อไป 

ใบชาเขยีวคณุภาพ 

โออิชิ เทรดด้ิง มีนโยบายการจดัซ้ือใบชาเขียวจากผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่และแหล่งใหญ่ 2 ราย เพื่อใหไ้ดใ้บชา

ท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งมีแหล่งใบชาท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการในระยะยาว ทั้งน้ีใบชาเขียวเป็นผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีใหผ้ลผลิตตลอดทั้งปี ทาํใหไ้มม่ีปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต ทั้งน้ี ตั้งแต่บริษัทฯ 

เร่ิมดําเนินการผลิตจนถึงปัจจุบัน ไม่พบปัญหาเก่ียวกับการสัง่ซ้ือใบชาจากผูจ้ัดจําหน่ายรายดังกล่าวทั้ง

ทางดา้นคุณภาพ ปริมาณ และราคา 

นํา้ตาล ฟรกุโตส และวตัถปุรงุแตง่กลิ่ น 

ฟรุกโตสน้ําตาลเป็นวตัถุดิบท่ีจดัหาไดง้่ายภายในประเทศจึงไม่ประสบปัญหาดา้นการขาดแคลนวตัถุดิบ ดงัน้ัน 

โออิชิ เทรดด้ิง จะใชว้ิธีการซ้ือจากผูจ้ดัจาํหน่ายทัว่ไป นอกจากวตัถุปรุงแต่งกล่ินท่ีตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศ 

ซ่ึ ง ส าม ารถ เ ก็บ รั กษา ได้ย า วนานและ มี สัด ส่ วนการ ใ ช้น้ อ ย เ ม่ื อ เ ที ยบกับ วัต ถุ ดิ บหลัก อ่ื นๆ  

ทาํใหไ้มมี่ปัญหาในการสัง่ซ้ือหรือจดัเก็บ เน่ืองจากผูส้ัง่ซ้ือสามารถประมาณการใชว้ตัถุดิบดงักล่าวล่วงหน้าได ้

บรรจภุณัฑ ์

ขวด PET กล่อง UHT และ ฉลากบรรจุภณัฑ ์(Shrink Film) ถือเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัในกระบวนการผลิต โออิชิ   

กรีนที โดยบริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด สัง่ซ้ือบรรจุภัณฑช์นิดขวด PET จากผูผ้ลิตรายใหญ่ในประเทศ                   

2 ราย ซ่ึงในปัจจุบนั บริษัทฯ ไดเ้จรจาตกลงกบัผูผ้ลิตหน่ึงในสองรายดงักล่าว ใหเ้ขา้มาสรา้งสายการผลิตใน

โรงงานของบริษัทฯ เพ่ือป้อนขวด PET เขา้สู่สายการผลิตโดยตรง และเพ่ือลดความเส่ียงในการขาดแคลน

บรรจุภณัฑ ์สาํหรบัการขยายกาํลงัการผลิตในอนาคต ซ่ึงผูผ้ลิตรายดังกล่าวไดต้กลงตามขอ้เสนอของบริษัทฯ 

และจะผลิตขวด PET ส่งใหแ้ก่บริษัทฯ ตามปริมาณท่ีบริษัทฯ ตอ้งการเป็นอนัดบัแรกก่อนท่ีจะขายใหแ้ก่ลกูคา้

รายอ่ืน ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑร์ายน้ีเริ่มดาํเนินการผลิตใหก้บับริษัทฯ ไดต้ั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2547 ท่ีผ่านมา 
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การควบคุมคุณภาพ 

เน่ืองจากนโยบายการสัง่ซ้ือใบชาเขียวของโออิชิ เทรดด้ิง เป็นการสัง่ซ้ือจากผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่และแหล่ง

ใหญ่ ดังน้ันคุณภาพและมาตรฐานของวตัถุดิบค่อนขา้งเท่ียงตรงและเชื่อถือได ้นอกจากน้ี โออิชิ เทรดด้ิง มี

แผนกตรวจสอบคุณภาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าวตัถุดิบทุกชนิดก่อนเขา้สู่กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑก์อ่นถึงมือ

ผูบ้ริโภคเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้การควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตลอดกระบวนการการผลิต โดยการกาํหนดใหม้ีการบาํบดั

ของเสียในระดับพื้ นฐาน  เช่น บ่อดักไขมัน เพื่อดักไขมันและเศษอาหารส่วนเกินก่อนท่ีจะปล่อยสู่ท่อระบายน้ํา

สาธารณะ เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯ ไดด้ําเนินมาตรการต่างๆ ตามมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับการจํากัดผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด บริษัทฯไดร้บัรองมาตรฐานตามระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) 

ภายในปี 2547 และกาํลงัดาํเนินการเพื่อใหไ้ดร้บัรองมาตรฐานตามระบบ ISO 9000 ภายในปี 2548  นอกจากน้ี 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อใหไ้ดร้บัใบอนุญาตระบบป้องกนัอนัตรายจากการปนเป้ือนในอาหารอย่างมี

ประสิทธิภาพ (Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP) เพื่อใหค้รวักลางเป็นโรงงานท่ีเป็น

มาตรฐานสากลท่ีอุตสาหกรรมอาหารทัว่โลกยอมรบั 

3.4 ขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกิจ 

-ไม่มี- 
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4. การวิจยัและพฒันา 

ปัจจุบนังานวจิยัและพฒันาของบริษัทฯ ดาํเนินงานโดยทีมงานของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการ

คือ การสาํรวจตลาดเพ่ือติดตามความพึงพอใจ และความเห็นของลกูคา้ต่อสินคา้และบริการของบริษัทฯ และอีกประการหน่ึง

เป็นการคิดคน้และพัฒนาสินคา้ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสมํา่เสมอ ภายใตช่ื้อสินคา้ในกลุ่มโออิชิ เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการท่ีหลากหลายของกลุ่มผูบ้ริโภคและรกัษาฐานลกูคา้ของบริษัทฯอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการศึกษาและพฒันาเทคโนโลยี

ในการผลิตใหม่ๆ ท่ีช่วยในการรกัษาคุณภาพของสินคา้ใหม้ีอายุนานข้ึนโดยไม่ตอ้งใส่วตัถุกนัเสีย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มี

แผนงานท่ีจะรวมทีมงานวิจยัและพฒันาของแต่ละสายผลิตภัณฑเ์ป็นหน่วยงานกลางระดับฝ่าย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ

วเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใหดี้ยิง่ขึ้ น 

สาํหรบัการทาํวิจยัตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียวน้ัน  บริษัทฯ ไดใ้ชข้อ้มลูผลการศึกษาภาวะตลาดชาพรอ้มด่ืมของบริษัท เอ ซี นีล

เส็น (ประเทศไทย) จาํกดัเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์ตลาดสินคา้ของบริษัทฯ และเพ่ือการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีหลากหลาย ทั้งรสชาติ และขนาดบรรจุภัณฑ ์รวมทั้งเพื่อการวางแผนกลยุทธทาง

การตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การจดัหาผลิตภณัฑอ่ื์นภายใตช่ื้อ “โออิชิ” เพื่อจาํหน่าย กลุ่มบริษัทฯ คดัเลือกผลิตภณัฑโ์ดยศึกษาจากพฒันาการทาง

การตลาดของผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอาหารญ่ีปุ่นในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่น และไตห้วนั 

และนํามาวิเคราะหว์ิจยัวา่ ตลาดของผลิตภณัฑด์งักล่าวมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตในประเทศไทยหรือไม่ โดยปัจจยัสาํคญันํามา

พิจารณา คือ 1) ความเกี่ยวขอ้งของผลิตภณัฑก์บัตราสินคา้“โออิชิ” ท่ีมุ่งเน้นผลิตภณัฑส์ไตลญ่ี์ปุ่นเพื่อสุขภาพ 2) มลูค่า

ตลาดรวมภายในประเทศของผลิตภณัฑน้ั์นๆ ตอ้งมากกวา่ 100 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษัทฯ กาํหนดเป้าหมายส่วนแบ่งตลาด

ของแต่ละผลิตภณัฑไ์วท่ี้ประมาณรอ้ยละ 3 ของมลูค่าตลาดโดยรวม 3) ความรุนแรงของภาวะการแข่งขนัและจาํนวนคู่

แข่งขนัในตลาด และในการผลิตสินคา้ภายใตช่ื้อ “โออิชิ” กลุ่มบริษัทฯ จะดาํเนินการวา่จา้งผูผ้ลิตท่ีมีความเช่ียวชาญในการ

ผลิตผลิตภณัฑน้ั์นๆ ใหเ้ป็นผูผ้ลิต โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผูค้ดัเลือกวตัถุดิบท่ีใชส้าํหรบัทุกขั้นตอนการผลิต ดงัน้ัน ในการ

ควบคุมคุณภาพการผลิต กลุ่มบริษัทฯ จะดาํเนินการคัดเลือกบริษัทผูผ้ลิตและแหล่งวตัถุดิบท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่า

ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกมามีคุณภาพมาตรฐาน 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่ไดแ้ยกหน่วยงานวิจยัและพฒันาออกมาเป็นหน่วยงานเฉพาะ จึงไม่ไดแ้ยกค่าใชจ้่าย

ดงักล่าวออกจากค่าใชจ้่ายปกติ โดยในปี 2548 บริษัทฯ คาดว่าจะดาํเนินการแยกหน่วยงานวิจยัและพฒันาออกเป็นอีก

หน่วยงานหน่ึง 
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5.   ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ มีมลูค่าทางบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

5.1 ท่ีดินและสว่นปรบัปรุงท่ีดิน 

กลุ่มบริษัทฯ มีท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ซ่ึงมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2547 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

ท่ีดินและสว่นปรบัปรุงท่ีดิน ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ 
มูลค่าทางบญัชีสุทธิ 

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ท่ีดิน 1 แปลง รวมเน้ือท่ี 1-1-01 ไร่ 

เลขท่ี 540/5-7 ถนนสุขุมวทิ 55 คลอง

ตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 

เจา้ของ 70.00 - ไม่มี - 

ท่ีดิน 1 แปลง รวมเน้ือท่ี 17-2-28 ไร่ 

และสว่นปรบัปรุงท่ีดิน 

เลขท่ี 60/68 หมูท่ี่ 19 นวนครโครงการ 

2 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 

เจา้ของ 57.00

 

คํ้าประกนัเงินกู ้วงเงิน 

441 ลา้นบาท และคํ้า

ประกนัวงเงินเบิกเกิน

บญัชีของบริษัทฯและ

บริษัทยอ่ย จาํนวน 30 

ลา้นบาท 

รวม  127.00  

 

5.2 อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2547 ตามรายละเอียดดงัน้ี  

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าทางบญัชีสุทธิ 

(ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนั 

อาคาร LOG HOME และส่วนปรบัปรุง

อาคาร 

เลขท่ี 540/7 ถนนสุขุมวทิ 55 คลองตนั

เหนือ เขตวฒันา กทม. 

เจา้ของ 62.06 - ไม่มี - 

อาคารและส่ิงปลกูสรา้งโรงงานครวักลาง  

เลขท่ี 60/68 หมูท่ี่ 19 นวนครโครงการ 

2  
ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 

เจา้ของ 

 

272.29 คํ้าประกนัเงินกู ้

วงเงิน 441 ลา้นบาท 

รวม  334.35  
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5.3 สญัญาเช่าพื้ นท่ี 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษัทฯ มีสญัญาเช่าพื้ นท่ีในการดาํเนินกิจการรา้นอาหารญ่ีปุ่นและรา้นเบเกอร่ีเพื่อ

สุขภาพ กบัคู่สญัญาท่ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกจาํนวน 64 สญัญา ทั้งน้ี สญัญาเชา่พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเป็น

สญัญาเชา่ระยะสั้น 3 ปี และสามารถต่ออายุสญัญาไดอี้ก 3 ปี โดยสญัญาส่วนใหญ่จะหมดอายุลงในปี 2548 - 

2549 

สิทธิการเช่าพื้ นท่ีดาํเนินงาน 

พื้ นท่ีดําเนินงานของกิจการรา้นอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะทําเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาสั้น 3 ปี 

ท่ีสามารถต่ออายุการเช่าไดอ้ีก 3 ปี เพื่อลดภาระผูกพนัและเงินลงทุนท่ีค่อนขา้งสงูจากความผันแปรของสภาพ

เศรษฐกิจและการคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตาม มีรา้นอาหารบางสาขาไดท้าํสญัญาเช่าระยะยาว

ภายในอาคารและศนูยก์ารคา้ ซ่ึงมีมลูค่าทรพัยสิ์นรวมส่วนท่ีปรบัปรุงแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ดงัน้ี 

สาขา/เน้ือท่ี 
ระยะเวลาการเช่า/ 

ปีส้ินสุดสญัญา 

มูลค่าทางบญัชี

สุทธิ(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ศนูยก์ารคา้ซีคอนสแควร ์ชั้น 4 

หอ้งท่ี 1053-1054 เน้ือท่ี 292.58 ตร.ม

ระยะเวลา 21 ปี 9 

เดือน/  

ส้ินสุดปี 2567 

23.04 - ไม่มี -  

ศนูยก์ารคา้ เดอะมอลล ์งามวงศว์าน 

หอ้งท่ี GFC1A พื้ นท่ี 220 ตร.ม. และ 

หอ้งท่ี GFC1B พื้ นท่ี 101 ตร.ม 

ระยะเวลา 17 ปี 9 

เดือน/  

ส้ินสุดปี 2562 

12.45 - ไม่มี - 

ศนูยก์ารคา้ เดอะมอลล ์บางกะปิ 

หอ้งท่ี GF-F5A พื้ นท่ี 300 ตร.ม. และ 

หอ้งท่ี GF-5B พื้ นท่ี 52 ตร.ม. 

ระยะเวลา 20 ปี 8 

เดือน/  

ส้ินสุดปี 2565 

34.40 - ไม่มี - 

ศนูยก์ารคา้ เซ็นทรลั ป่ินเกลา้  

หอ้งท่ี G45 พื้ นท่ี 160.15 ตร.ม. 

ระยะเวลา 13 ปี 5 

เดือน/ 

ส้ินสุดปี 2565  

12.73 -ไม่มี- 

รวม  82.62  

5.4 เครื่องมือและเครื่องจกัรท่ีใชใ้นการผลิต  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใชใ้นการดําเนินงานและผลิตสินคา้ของกิจการ 

ประกอบดว้ย  

ประเภทเครื่องจกัรและอุปกรณ ์
มูลค่าทางบญัชีสุทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร – ชาเขียว  346.48 คํ้าประกนัเงินกู ้วงเงิน 441ลา้นบาท 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร – อาหาร 109.99 -ไม่มี- 

รวม 456.47  
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5.5 สว่นตกแตง่และระบบภายใน 

ส่วนตกแต่งและระบบภายในท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ประกอบดว้ย 

ประเภท 
มูลค่าทางบญัชีสุทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ส่วนตกแต่ง 73.19 ส่วนตกแต่งจาํนวน 2.17 ลา้นบาท 

คํ้าประกนัเงินกูว้งเงิน 441 ลา้นบาท 

ระบบภายใน 68.49 ระบบภายในจาํนวน 24.64 ลา้น

บาท 

คํ้าประกนัเงินกูว้งเงิน 441 ลา้นบาท 

รวม 141.68  

5.6 ทรพัยส์ินระหว่างตดิตั้ง 

ทรพัยส์ินระหวา่งติดตั้งของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบดว้ยอาคาร สว่นตกแต่ง ระบบภายใน และเคร่ืองมือและ

เครื่องจกัรท่ีใชใ้นการผลิต โดยมีมลูค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ดงัต่อไปน้ี 

ประเภท 
มูลค่าทางบญัชีสุทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

อาคารระหวา่งกอ่สรา้ง 23.61 คํ้าประกนัเงินกูว้งเงิน 441 ลา้นบาท 
ส่วนตกแต่ง 4.26 - ไม่มี - 

ระบบภายใน 2.54 คํ้าประกนัเงินกูว้งเงิน 441 ลา้นบาท 

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต 171.81 คํ้าประกนัเงินกูว้งเงิน 441 ลา้นบาท 

รวม 202.22  

5.7 ทรพัยส์ินอ่ืน 

ทรพัยส์ินอ่ืนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบดว้ย เคร่ืองใชส้ํานักงาน เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

เครื่องใชใ้นรา้นอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมลูค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ทั้งส้ิน 113.73 

ลา้นบาท  

5.8 เครื่องหมายบรกิาร 

ในเดือน มีนาคม 2547 กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัอนุมติัการจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการ ซ่ึงไดแ้ก่ คาํวา่ “โออิชิ” ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ “โลโกโ้ออิชิ” “โลโกพ้รอ้มคาํวา่โออิชิ” ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ “โลโกอิ้น

แอนดเ์อาท ์เดอะ เบเกอร่ีคาเฟ่” และ “โลโกโ้ออิชิราเมน” เรียบรอ้ยแลว้  

5.9 เครื่องหมายการคา้ 
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ในเดือนกนัยายน และตุลาคม 2547 บริษัทฯ ไดร้บัอนุมติัจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ จากกรมทรพัยสิ์นทาง

ปัญญา ซ่ึงไดแ้ก่ คาํวา่ “โออิชิ” ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ “โลโกโ้ออิชิ” และ “โลโกพ้รอ้มคาํวา่โออิชิ” ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทั้งตุ๊กตา โอจิ-อามิ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.10 นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษัทร่วม 

ณ 31ธนัวาคม 2547 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยท่ียงัเปิดดาํเนินการอยู ่จาํนวน 2 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท  

โออิชิ ราเมน จาํกดั และบริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทรา้นอาหารบะหมี่ญ่ีปุ่น ผูผ้ลิต

อาหารญ่ีปุ่นและเบเกอร่ี และผูผ้ลิตและจาํหน่ายและชาเขียวพรอ้มด่ืม โดยมีมลูค่ารวมประมาณ 692.24 ลา้น

บาท คิดเป็นสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยประมาณรอ้ยละ 29.12 ของสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ การ

เติบโตของธุรกิจ และมุง่เน้นการลงทุนเฉพาะธุรกิจหรือผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัอาหารญ่ีปุ่น หรือเก่ียวเน่ืองกบั

ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีบริษัทดําเนินงานอยูแ่ลว้ ซ่ึงการเขา้ลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมน้ัน จะตอ้งผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งน้ี นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม บริษัทฯ จะ

ส่งกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เขา้ร่วมในการบริหารงานตามสดัส่วนท่ีบริษัทฯ ถืออยู่ เพื่อร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น กาํหนดนโยบายท่ีสําคัญ และควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้

ถกูตอ้ง เหมาะสม และสอดคลอ้งกบันโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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6. โครงการในอนาคต 

ดว้ยเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู ้นําในธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่นและรา้นเบเกอร่ี บริษัทฯ มีแผนงานขยายสาขา

รา้นอาหารและรา้นเบเกอร่ีของกลุ่มโออิชิ อยา่งนอ้ยปีละ 10 สาขา ซ่ึงเป็นไดท้ั้งการขยายสาขาดว้ยเงินลงทุนของบริษัทเอง

ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล และการขยายสาขาดว้ยระบบแฟรนไชส ์สาํหรบัพื้ นท่ีต่างจงัหวดัท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง โดย

เงินลงทุนท่ีใชใ้นการขยายสาขาอยูท่ี่ระดบัประมาณ 1.3 – 18.5 ลา้นบาทต่อสาขา ขึ้ นอยูก่บัประเภทธุรกิจ ทั้งน้ี บริษัทฯ 

คาดวา่ภายในปี 2548 จะสามารถมีจาํนวนรา้นอาหารและรา้นเบเกอร่ี ประมาณ 100 สาขาทัว่ประเทศ ซ่ึงจะเป็นการ

ขยายสาขาผ่านระบบ แฟรนไชส ์จาํนวน 6 สาขาในจงัหวดัภเูก็ต   

สาํหรบัเป้าหมายการเติบโตเพื่อรกัษาความเป็นผูนํ้าในตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียว โดยบริษัทฯ ไดมี้แผนการขยายกาํลงัการ

ผลิตเพื่อใหส้ามารถผลิตสินคา้ออกสู่ตลาดไดม้ากข้ึน ทั้งน้ีในเดือน ต.ค. 2547 บริษัทฯ มีกาํลงัการผลิตประเภทขวด 

จาํนวน 23.8 ลา้นขวดต่อเดือน และสาํหรบัประเภทกล่อง จาํนวน 12.96 ลา้นกล่องต่อเดือน โดยตามแผนงานระยะสั้น 

บริษัทฯ ไดต้ดัสินใจลงทุนขยายกาํลงัการผลิตประเภทขวดเพ่ิมข้ึนอีก 8.5 ลา้นขวดต่อเดือน และประเภทกล่องเพิ่มข้ึนอีก 

8.5 ลา้นกล่องต่อเดือน ซ่ึงจะเริ่มดาํเนินการผลิตในไตรมาสสองปี 2548 ส่งผลใหก้าํลงัการผลิตประเภทกล่องเพิ่มข้ึนเป็น 

21.46 ลา้นกล่องต่อเดือน และประเภทขวดเพ่ิมขึ้ นเป็น 32.3 ลา้นขวดต่อเดือน  บริษัทฯ ไดล้งทุนในโครงการชาเขียว

จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 จาํนวน 801 ลา้นบาท และคาดวา่ภายในปี 2548 จะมีการลงทุนส่วนเพิ่มอีกประมาณ 

100 ลา้นบาท  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัไดมี้แผนงานผลิตสินคา้ใหม่ประเภทอาหารแช่เย็น (Chilled Food) และอาหารแช่แข็ง (Frozen 

Food) พรอ้มบริโภคออกสู่ตลาด ซ่ึงจากการศึกษาตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัโดยเฉพาะผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีมีวิถีชีวิตท่ีรีบเร่งและตอ้งการความสะดวกในบางม้ืออาหาร เป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมายสาํหรับ

สินคา้ประเภทดงักล่าว และเพื่อเป็นการใชป้ระโยชน์จากกาํลงัการผลิตของครวักลางในปัจจุบนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสุด 

โดยไม่ตอ้งลงทุนในการขยายงานเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงมีแผนงานท่ีจะผลิตอาหารญ่ีปุ่นแช่เย็นและแช่แข็งออกสู่ตลาด โดย

คาดวา่จะสามารถเร่ิมการผลิตไดภ้ายในปี 2548 และจะใชช้่องทางการกระจายสินคา้ของบริษัทฯ ท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นประโยชน์ 

ทั้งน้ี ในการดาํเนินงานสว่นน้ี บริษัทฯ ไมจ่าํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสงู เน่ืองจากโรงงานครวักลางแห่งใหม่ยงัมีกาํลงัการผลิต

เหลือพอในการขยายงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างวางแผนการดําเนินงาน จึงไม่มีการ

คาดการณผ์ลตอบแทนไวอ้ยา่งชดัเจน 

ปัจจุบนั บริษัทฯ ไดท้าํสญัญากบัผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกประเภทรา้นคา้สะดวกซ้ือ เพื่อเป็นผูผ้ลิตอาหารแช่เย็น รวม

ทั้งส้ิน 8 ผลิตภณัฑ ์ในนาม "อีซีโก บาย โออิชิ" ซ่ึงจะวางจาํหน่ายในรา้นเซเวน่ อีเลฟเว่น ประมาณ 56 สาขา ในเดือน

กุมภาพนัธ ์2548 และมีแผนจะขยายใหค้รบ 200 สาขาภายใน 2 เดือน 
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7.  ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ไม่มีคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมายใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยา่งมี

นัยสาํคญั และท่ีมีผลกระทบดา้นลบอนัอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรพัยข์องกลุ่มบริษัทฯ ท่ีมีจาํนวนสงูกวา่รอ้ยละ 5  ของ

ส่วนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ตลอดจนขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีไม่ไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ  
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8. โครงสรา้งเงินทุน 

8.1 หลกัทรพัยข์องบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 375 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 187.5 ลา้นหุน้ 

มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 2 บาท เป็นทุนเรียกชาํระแลว้จาํนวน 375 ลา้นบาท  

8.2 ผูถื้อหุน้ 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ และสดัส่วนการถือหุน้จากทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ ตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียน 

ผูถื้อหุน้ มีดงัน้ี 

 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2547 

จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 

1. บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อผูฝ้าก 44,936,297 23.97% 

2. นายตนั ภาสกรนที 34,497,750 18.40% 

3. นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร 27,869,100 14.86% 

4. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED 

FOR DEPOSITOR 

10,656,350 

 

5.68% 

 

5. MR.YUEH-CHIN CHIU 8,372,150 4.47% 

6. นางสาววริษา ภาสกรนที 5,174,700 2.76% 

7. นางสาวฐิติมา ศรีอุทยัศิริวงศ ์ 4,301,550 2.29% 

8. นางดารุณี กฤตบุญญาลยั 1,960,400 1.05% 

9. นายดาํรงค ์พฤกษะริตานนท ์ 1,349,850 0.72% 

10. นางสุลาวลัย ์พฤกษะริตานนท ์ 1,274,850 0.68% 

11. นางสาวฐิตินาถ พฤกษะริตานนท ์ 1,199,850 0.64% 

12. นางสาวฐิติพร พฤกษะริตานนท ์ 1,124,900 0.60% 

13. นางสาวฐิติกุล พฤกษะริตานนท ์ 1,049,900 0.56% 

14. นางสาววจิิตรา เหมะธุรินทร ์ 899,950 0.48% 

15. นางสาวสุนันท ์เจริญโสภา 899,950 0.48% 

16. นางสาวสุภาภรณ ์เจริญโสภา 899,950 0.48% 

17. นางสาวพชรอร สีสงสาน 899,950 0.48% 

18. นางสาวปวณีา วทิยว์รานุกุล 899,950 0.48% 

19. นาไกรวุฒิ อุณหกอ้งไตรภพ 899,950 0.48% 

20. นางสาวพนูพฒันา สิทธิปิยะสกุล 899,950 0.48% 

21. ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 37,432,703 19.96% 

รวม 187,500,000 100.00% 
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8.3 นโยบายจา่ยเงินปันผล 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและสาํรอง

ตามกฎหมายแลว้ของกลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตุจําเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลน้ัน ไม่มีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสาํคัญ ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลใหนํ้าปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ 

เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัทฯ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ 

และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม 
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9. โครงสรา้งการจดัการ 

9.1 โครงสรา้งคณะกรรมการ 

โครงสรา้งการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

9.1.1 คณะกรรมการบริษทั 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2547 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี  

27 เมษายน 2547 ไดม้ีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย

กรรมการทั้งหมดจาํนวน 12 ท่าน ดงัน้ี 
(1) นายตนั  ภาสกรนที ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

(2) นางสาวสุนิสา  สุขพนัธุถ์าวร  กรรมการ 

(3) นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร ์อารเ์ธอร ์  กรรมการ 

(4) นายโช  เอว่ีย จิ้ น  กรรมการ 

(5) นางสาวฐิติมา  ศรีอุทยัศิริวงศ ์  กรรมการ 

(6) นางดารุณี  กฤตบุญญาลยั  กรรมการ 

(7) นายดาํรงค ์ พฤกษะริตานนท ์  กรรมการ 

(8) นางสุลาวลัย ์ พฤกษะริตานนท ์  กรรมการ 

(9) นายสุเนตร  เอมวฒันา  กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ 

(10) นายนพพร   พิชา  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

(11) นายเกรียง   ยรรยงดิลก  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

(12) นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนัตามหนงัสือรบัรองบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัทฯ ประกอบดว้ย นายตัน ภาสกรนที หรือ นางสาวสุนิสา  

สุขพนัธุถ์าวร คนใดคนหน่ึงลงรายมือช่ือร่วมกบั นายโช เอวี่ย จิ้ น หรือนางสาวฐิติมา ศรีอุทยัศิริวงศ ์หรือ

นายสุเนตร เอมวฒันา รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2547 เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

(1) นายนพพร   พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(2) นายเกรียง   ยรรยงดิลก กรรมการตรวจสอบ 

(3) นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ 

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2547 เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
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(1) นายชิว ไฮ เซียน  เฮสเตอร ์อารเ์ธอร ์ ประธานกรรมการบริหาร 

(2) นายตนั  ภาสกรนที กรรมการบริหาร 

(3) นางสาวสุนิสา  สุขพนัธุถ์าวร  กรรมการบริหาร 

(4) นายโช  เอว่ีย จิ้ น กรรมการบริหาร 

9.1.4 คณะผูบ้ริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  บริษัทฯ มีผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่านประกอบดว้ย 

(1) นายตนั  ภาสกรนที กรรมการผูจ้ดัการ 

(2) นางสาวสุนิสา  สุขพนัธุถ์าวร รองกรรมการผูจ้ดัการ 

(3) นายปรีชา  อจัฉรานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

(4) นายไพศาล อ่าวสถาพร ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ  

(5) นายอชิร  พฒันสินธุ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 

 

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2547 การประชุมกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2547 เม่ือ

วนัท่ี 9 มิถุนายน 2547 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม ไดก้าํหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการดงัน้ี  

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการ ตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บังคบั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ กาํหนดนโยบายและทิศ

ทางการดาํเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ จดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล กาํกบัและควบคุมดแูลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

ท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้อย่างสมํา่เสมอ รกัษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ พรอ้มทั้งมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐาน และโปร่งใส ทั้งน้ี 

หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการหรือเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจมอบหมาย

แต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงใหเ้ป็นกรรมการบริหารเพื่อดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่าง แทน

คณะกรรมการได ้โดยในการมอบอาํนาจน้ันจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอาํนาจของคณะกรรมการ และมีการ

กาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของผูร้บัมอบอาํนาจไวอ้ย่างชดัเจน เวน้แต่อาํนาจการดําเนินการดังต่อไปน้ี

จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กอ่น  

(ก)    เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(ข)    การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรืออยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้กําหนดของตลาด

หลกั    

         ทรพัยร์ะบุใหต้อ้งไดร้บัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี กาํหนดใหร้ายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย (ซ่ึงไดแ้ก ่(ก) ผูบ้ริหารของบริษัทฯ (ข) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษัทฯ (ค) ผูมี้อาํนาจควบคุมบริษัทฯ (ง) บุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดย

การจดทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซ่ึงไดแ้ก ่บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือ
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ญาติสนิทคนอ่ืนๆ และ (จ) นิติบุคคลใดท่ีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้หรือมีอาํนาจควบคุมหรือมี

ส่วนไดเ้สียอ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มอย่างมีนัยสําคญั หรือบุคคลตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด) ใหก้รรมการซ่ึงมีส่วน

ไดเ้สียในเร่ืองใด ไมมี่สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 

และในกรณีดังต่อไปน้ี ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ถือหุน้ดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัของบริษัทฯ ใหบุ้คคลอ่ืน 

(2) การซ้ือหรือรบัโอนกจิการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(3) การตกลง แกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือ

บางส่วนท่ีสาํคญั  การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือควบรวมกิจการ

กบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

(5) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการออกหุน้กู ้

(6) การเลิกบริษัทฯ  

(7) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กบับริษัทอ่ืน 

(8) การใดท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และประกาศตลาดหลักทรัพยก์ําหนดใหต้อ้งไดร้ับมติจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียน หรือรายการเก่ียว

โยงกนั 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํนาจหน้าท่ีดงัน้ี 

(1) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงาน

กับผู้สอบบัญชีและผู ้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี  

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่า

จาํเป็นและเป็นเร่ืองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ก็ได ้

(2) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล  โดยสอบทานรว่มกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน  

(3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี  โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรพัยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ

สาํนักงานสอบบัญชีน้ัน  รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรท่ีไดร้บัมอบหมายใหท้ําการตรวจสอบ

บญัชีของบริษัทฯ 

(5) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งการพิจารณาอนุมติัรายการดังกล่าวเพ่ือ

นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

(6) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย  

เช่น  การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตาม
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จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร  ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษัทฯในรายงานสาํคัญๆ ท่ีตอ้ง

เสนอต่อสาธารณชนตามกฎหมายกาํหนด  ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบริหาร เป็น

ตน้ 

(7) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มลูต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ถึงความถูกตอ้ง  ครบถว้น และเช่ือถือได ้

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เหมาะสมท่ีจะไดร้บัแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหก้รรมการบริหารมีอาํนาจดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมาย 

เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษัท เวน้แต่รายการท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ 

(2) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

(3) กาํหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน กาํหนดงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจาํปี และ

งบประมาณรายจา่ยประจาํปี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมติั และดาํเนินการตาม

แผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคลอ้งกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

(4) มีอาํนาจดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัท รวมทั้งจดัตั้งโครงสรา้งองคก์ร 

และการบริหาร โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้ง และการ

เลิกจา้งของพนักงานของบริษัท  

(5) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการกูห้รือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการเขา้เป็น 

ผูค้ํ้าประกนั หรือการชาํระเงินหรือใชจ้่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงิน

เพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดาํเนินงานต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ี มีการกาํหนดวงเงินสาํหรบั

แต่ละรายการไม่เกนิกวา่ 200 ลา้นบาท หรือจาํนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัท 

มอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้ นอยู่กบัดุลย

พินิจของคณะกรรมการบริษัท 

(6) มีอาํนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจา้หน้าท่ีของบริษัทในตาํแหน่งท่ีไม่สงูกวา่ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
(7) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายในแต่ละชว่งเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 

อน่ึง การอนุมัติรายการดังกล่าวขา้งตน้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเขา้ทํารายการท่ีทําให้

คณะกรรมการบริหารหรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร  สามารถอนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ี

ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใด (ตาม
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ขอ้บังคับบริษัทฯ และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศกาํหนด) กบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัการเขา้ทาํ

รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว  ้ทั้งน้ี 

กรรมการบริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองดงักล่าวไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน โดยคณะกรรมการมี

อํานาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขต อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารไดต้ามท่ีจําเป็นหรือ

เห็นสมควร  

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบัติงานและดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหารไดม้อบหมาย ซ่ึงอยู่

ภายใตว้ตัถุประสงค ์กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัท ในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ

ของบริษัท 

(2) การอนุมัติค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้

เป็นไปตามงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี ไม่

รวมการกูย้มืเงิน และการคํ้าประกนั 

(3) การอนุมติัการจดัซ้ือสินคา้ วตัถุดิบ อุปกรณ ์และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งน้ี

ไม่รวมถึงการจดัซ้ือพื้ นท่ีเพื่อขยายสาขา โดยกาํหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจในการจดัซ้ือในการ

ผลิตแต่ละครั้งมีมลูค่าไมเ่กินกวา่ 100 ลา้นบาท 

(4) การพิจารณาจดัหาทาํเลเพื่อการขยายสาขาและพิจารณาการเปิดสาขา รวมถึงการอนุมติัการเช่าพื้ นท่ี
เพื่อเปิดสาขา 

(5) อนุมติังบประมาณสาํหรบัการเล้ียงรบัรองจาํนวนไมเ่กิน 500,000 บาท 

ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการไม่มีอาํนาจในการดาํเนินงานใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการ

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยท่ี์สาํคญัของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีกรรมการผูจ้ดัการ

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบั

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ซ่ึงรายการหรือเรื่องดงักล่าวตอ้งนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหค้วาม

เห็นชอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  



   บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2547     

ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบญัชี 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายพฒันาโครงการ 

(นายอชิร พฒันสินธุ)์ 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายสรา้งสรรค์

งานโฆษณาและ

สิ่งพิมพ ์

กรรมการผูจ้ดัการ 

(นายตนั ภาสกรนที) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชีและการเงิน 

(นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร) 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

(นายปรีชา อจัฉรานนท)์ 

ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการเงิน 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายบุคคลและธุรการ 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายพฒันาบุคคล 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการ 

ผลิตภณัฑ ์

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายคอมพิวเตอร ์

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการตลาด 
(ว่าง) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูอ้าํนวยการ 

บุคคลากร 

(วา่ง) 

ผูจ้ดัการ 

ผลิตภณัฑ ์ 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายปฏิบตักิาร 

(นายไพศาล อ่าวสถาพร) 



   บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547   

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 42 

9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหาร 

      9.2.1 กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารมาจากการคดัเลือกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ  

       บริษัทฯ โดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากในปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะ  

       กรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผูม้ีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวม 

       ทั้งมีคุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบั 

       หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เกี่ยวขอ้ง เพื่อประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพ จากน้ัน จึงนํา 

       เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือพึงเลือกไดใ้นครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้บัการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจาํนวนกรรมการท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

      9.2.2 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัทฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบติัของผูท่ี้จะไดร้บัการ 

      แต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดยตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหนั้บ

รวมหุน้ท่ีถือ โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

(2) เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํจากบริษัท 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

(3) เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและบริหารงาน

ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไมม่ีผลประโยชน์หรือส่วนได้

เสียในลกัษณะดงักล่าวในเวลา 1 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเวน้คณะกรรมการของ

บริษัทไดพ้ิจารณาอย่างรอบครอบแลว้เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อ

การปฏิบติัหน้าท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ 

(4) เป็นกรรมการท่ีไมใ่ชเ่ป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

(5) เป็นกรรมการท่ีไมไ่ดร้บัการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

(6) เป็นผูท่ี้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการของบริษัทไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษัท รวมทั้งผูท่ี้เกีย่วขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 
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9.3.ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

      9.3.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

รายการ 

 

ปี 2546 ปี 2547 

จาํนวน 

(ท่าน) 

จาํนวนเงิน 

(ลา้นบาท) 

รายละเอี

ยด

ค่าตอบแ

ทน 

จาํนวน 

(ท่าน) 

จาํนวนเงิน

(ลา้นบาท) 

รายละเอี

ยด

ค่าตอบแ

ทน 

กรรมการ (ฐานะกรรมการ) 

1.นายตนั ภาสกรนที 

  ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

2.นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร 

   กรรมการ 

3.นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร ์อารเ์ธอร ์

   กรรมการ 

4.นายโช เอวีย่ จิ้ น  

   กรรมการ 

5.นางสาวฐิติมา ศรีอุทยัศิริวงศ ์

   กรรมการ  

6.นางดารุณี กฤตบุญญาลยั 

   กรรมการ  

7.นายดาํรงค ์พฤกษะริตานนท ์

   กรรมการ 

8.นางสุลาวลัย ์พฤกษะริตานนท ์

   กรรมการ 

9.นายสุเนตร เอมวฒันา  

   กรรมการ และเลขานุการ 

10.นายนพพร พิชา  

     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  

     ตรวจสอบ 

11.นายเกรียง ยรรยงดิลก  

    กรรมการอิสระ 

12.นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ 

    กรรมการอิสระ 

 

5 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 12 

 

 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

 

262,500 

 

 

195,000 

 

195,000 

 

 

เบ้ีย

ประชุม 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

(ฐานะผูบ้ริหาร) 

8 5.42 เงินเดือน

และ

โบนัส 

 5 8,973,000   เงินเดือน 

 



   บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547   

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 44 

 

ในปี 2547 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีกรรมการเพิ่มข้ึนจากเดิมจาํนวน 5 ท่าน ในปี 

2546 เป็นจาํนวน 12 ท่าน (ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2547) ทั้งน้ี คาดวา่จะมีค่าตอบแทนกรรมการบริหารในรปูเงินเดือน

ไม่รวมโบนัสจาํนวน 16 ลา้นบาท และค่าตอบแทนกรรมการในรปูเบ้ียประชุมกรรมการประมาณ 3 ลา้นบาท พรอ้มทั้งให ้

กรรมการไดร้บัเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ  

 

9.3.2 การเขา้ร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงตามขอ้เสนอแนะของสาํนกังานคณะ 

กรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตรการอบรม                                              

รายช่ือกรรมการของบริษทัฯ   Directors Certification   Directors Accreditation  

(จาํนวนทั้งหมด 12 คน)       Program (DCP)       Program (DAP)   

1.นายตนั ภาสกรนที                     -    รุ่นท่ี 12/2004 

2.นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร           รุ่นท่ี 44/2004    รุ่นท่ี 12/2004 

3.นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร ์อารเ์ธอร ์                    -            - 

4.นายโช เอวีย่ จิ้ น                     -    รุ่นท่ี 16/2004           

5.นางสาวฐิติมา ศรีอุทยัศิริวงศ ์                    -    รุ่นท่ี 16/2004 

6.นางดารุณี กฤตบุญญาลยั                     -    รุ่นท่ี 16/2004 

7.นายดาํรงค ์พฤกษะริตานนท ์                    -    รุ่นท่ี 16/2004 

8.นางสุลาวลัย ์พฤกษะริตานนท ์                    -    รุ่นท่ี 16/2004  

9.นายสุเนตร เอมวฒันา                                          -    รุ่นท่ี 16/2004  

10.นายนพพร พิชา                                               -    รุ่นท่ี   2/2003 

11.นายเกรียง ยรรยงดิลก                     -    รุ่นท่ี 12/2004 

12.นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ                    -    รุ่นท่ี 12/2004  

หมายเหตุ : นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร ์อารเ์ธอร ์ไมไ่ดเ้ขา้รบัการอบรมเน่ืองจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) ยงัไม่ไดจ้ดัการอบรมหลกัสตูรภาษาองักฤษ  

 

9.3.3ค่าตอบแทนอ่ืน 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2547 ไดก้าํหนดใหมี้การเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในครั้ง

น้ีต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจาํนวน 2.5 ลา้นหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 1.33 ของทุน

จดทะเบียน ในราคาตํา่กวา่ราคาเสนอขายใหก้บัประชาชนทัว่ไปรอ้ยละ 15 โดยหุน้จาํนวนน้ีไดถู้กหา้มขายทั้งจาํนวน 

ตามหลักเกณฑก์ารหา้มผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งขายหุน้หรือหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับตั้งแต่วนัท่ีหุน้ของบริษัทฯ เร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย

หลงัจากวนัท่ีหุน้ของบริษัทฯ เริ่มซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยค์รบกาํหนดเวลาทุกๆ 6 เดือน จะสามารถทยอยขายได้

จาํนวนรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ท่ีถูกสัง่หา้มขายทั้งหมด) อยา่งไรก็ตาม พนักงานของบริษัทฯ ซ่ึงอาจไดร้บัการผ่อน

ผนัจากหลกัเกณฑก์ารหา้มผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งขายหุน้หรือหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

จะถูกสัง่หา้มขายหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรในครั้งน้ีเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่วนัท่ีหุน้ของบริษัทฯ เร่ิมทาํการซ้ือ
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ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2547 ทั้งน้ี 

กรรมการท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้ในครั้งน้ีไดแ้ก ่นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร ์อารเ์ธอร ์จาํนวน 100,000 หุน้ นายนพ 

พร พิชา จาํนวน 50,000 หุน้ นายเกรียง ยรรยงดิลก จาํนวน 50,000 หุน้ และนายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ จาํนวน 

50,000 หุน้ และผูบ้ริหารไดร้บัการจดัสรรทั้งส้ินประมาณ 0.21 ลา้นหุน้ 

 

9.4 การกาํกับดแูลกิจการ 

    คณะกรรมการเขา้ใจบทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ และไดศึ้กษาแนว 

    ทางการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี 15 ขอ้และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นไปตาม 

    แนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพ่ือนํามาปรบัปรุงวธีิการดาํเนินงานของบริษัทเพื่อสรา้งความโปรง่ใสในการ 

    ทาํงาน การดาํเนินการใหม้ีจริยธรรมทางธุรกิจ การจดัทาํระบบควบคุมภายในต่าง ๆ  รวมถึงการใหค้วามสาํคญัของความ 

    เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั อีกทั้งยงัไดพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 

    สอบ (Audit Committee) เพื่อชว่ยดแูลระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด 

 

9.5 การดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน 

     9.5.1 บริษัทฯ ไดมี้นโยบายหา้มกรรมการและผูบ้ริหารในการนําขอ้มลูภายในท่ีมีสาระสาํคญัของบริษัทฯ ซ่ึงยงัไมเ่ปิดเผย 

             ต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั  ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  โดยกรรมการ  

             ผูบ้ริหารและพนักงานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีทราบขอ้มลูภายใน ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  

             ในชว่งระยะเวลา 1 เดือน กอ่นการเปิดเผยงบการเงินใหแ้กส่าธารณชน 

    9.5.2 บริษัทฯ ไดด้าํเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารฝ่ายต่างๆ ใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีในการถือครองหลกัทรพัยใ์นบริษัทฯ ของ 

            ตนเอง คู่สมรส  และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต่์อสาํนัก 

            งานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่ 

            พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

 ทั้งน้ี บริษัทฯ ยงัไดก้าํหนดโทษสาํหรบักรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนําขอ้มูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตัวไวใ้น 

ระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขั้นใหอ้อกจากงาน   

 

9.6 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีพนักงานทั้งส้ินจาํนวน 2,583 คน (ไม่รวมกรรมการและผูบ้ริหารตาม

ขอ้ 9.1) โดยแบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

สายงาน จาํนวนพนกังาน (คน) 

สาํนักงาน   127 
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รา้นอาหาร               1,974 

โรงงาน   482 

 

ในปี 2547 พนักงานมีผลตอบแทนในรปูของเงินเดือนเพียงอยา่งเดียวรวมทั้งส้ิน 253.26 ลา้นบาท 

กลุ่มบริษัทฯ ไมมี่ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีมีผลกระทบทางดา้นลบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มบริษัทฯ  

นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

ในเดือนตุลาคม  2546 บริษัทฯ ไดจ้ดัตั้ง OISHI Training Center เพื่อทาํหน้าท่ีเป็นศนูยก์ลางในการพฒันาพนักงาน 

ทั้งพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และพนักงานของผูท่ี้ไดร้ับสิทธิการบริหารจดัการรา้นคา้ภายใตต้รารา้นคา้ของกลุ่ม

บริษัท (Franchisee) โดยการจดัใหม้ีหลกัสตูรต่างๆ เพื่ออบรมพนักงานตั้งแต่พนักงานในระดบัปฏิบติังาน ไปจนถึง

พนักงานระดับบริหาร รวมทั้งจัดใหมี้การฝึกอบรมเฉพาะกิจสําหรับสาขาต่างๆ เพื่อใหก้ารบริการอยู่ในระดับ

มาตรฐานท่ีบริษัทฯ ไดก้าํหนดไว ้

หลกัสตูรการอบรมสาํหรบัระดบัผูจ้ดัการฝึกหดั (Management Trainee) จนถึงระดบัผูจ้ดัการพื้ นท่ี (Area Manager) 

แบ่งออกเป็น 5 หลกัสตูร ไดแ้ก ่ 

1. Manager Training Class เป็นหลกัสตูรสาํหรบัผูจ้ดัการฝึกหดั ท่ีไดผ่้านการดาํรงตาํแหน่งมาแลว้อยา่งน้อย 1 

เดือน เพ่ือสรา้งความรูพ้ื้ นฐานของแต่ละตราสินคา้ การควบคุมสินคา้คงคลงั และการสัง่ของ เป็นตน้  

2. Basic 2
nd
 Assistant Manager Class เป็นหลกัสตูรสาํหรบัผูช้่วยผูจ้ดัการอนัดบั 2 ท่ีผ่านการดาํรงตาํแหน่ง

มาแลว้อยา่งนอ้ย 1 เดือน เพื่อสรา้งความรูท่ี้เก่ียวกบัการบริหารจดัการบุคคลกร  

3. Advance 2
nd
 Assistant Manager Class เป็นหลกัสตูรสาํหรบัผูช้่วยผูจ้ดัการอนัดบั 2 ท่ีผ่านการอบรมหลกัสตูร 

Basic 2
nd
 Assistant Manager Class แลว้ เพื่อสรา้งความรูเ้ก่ียวกบัการวิเคราะหต์น้ทุน การควบคุมตน้ทุน ทั้ง

ตน้ทุนอาหารและตน้ทุนค่าแรง และเพื่อสรา้งความสามารถใหเ้ป็นผูจ้ดัการสาขาท่ีดี เป็นตน้  

4. 1st
 Assistant Manager Class เป็นหลกัสตูรสาํหรบัผูจ้ดัการอนัดบั 1 เพื่อสรา้งความรูเ้ก่ียวกบัการวางแผน

เป้าหมายยอดขาย การทาํการตลาดในสาขา การวเิคราะหพ้ื์นท่ีสาขา และการจดัการอบรมและพฒันาบุคคลกร

ในสาขา  

5. Area Manager เป็นการอบรมพนักงานในระดบัผูจ้ดัการสาขา เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรูก้่อนเขา้สู่ระดบั Area 

Manager โดยการอบรมจะเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งการทาํงานเป็นทีม การบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

การวิเคราะหพ์ื้ นท่ีสาขา เป็นตน้ ซ่ึงผูเ้ขา้รบัการอบรมจะตอ้งศึกษาและตอบแบบฝึกหดั Oishi Workbook 5 

จากน้ัน จึงเขา้สู่การอบรม โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 3 รปูแบบ ไดแ้ก ่

5.1. การสมัมนาประจาํปี (ติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 วนั) 

5.2. การจดัประชุมผูจ้ดัการจากทุกตราสินคา้ (All Brand Manager Meeting) ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วนั 

5.3. การอบรมจากวทิยากรภายนอกปีละ 1-2 ครั้ง 

ทั้งน้ี แต่ละหลกัสตูรใชเ้วลาประมาณหลกัสตูรละ 5 เดือน ถึง 1 ปี ข้ึนอยูก่บัความพรอ้มของผูเ้ขา้รบัการอบรม โดยผู ้

เขา้รบัการอบรมจะตอ้งศึกษาและตอบแบบฝึกหดั Oishi Workbook โดยใชเ้วลาในการศึกษาและทาํแบบฝีกหดั

ดงักล่าวประมาณ 3-6 เดือน จากน้ัน จึงเขา้สู่การอบรมในชั้นเรียน เป็นระยะเวลา 3-4 วนั ตั้งแต่ 9.00 – 18.00 

น. และเม่ือผ่านการอบรมแลว้จะตอ้งจดัทาํรายงาน (Action Plan) ท่ีเก่ียวกบัการเน้ือหาท่ีไดร้บัการอบรมในแต่ละ

หลกัสตูร โดยหนังสือและแบบฝึกหกัท่ีใชใ้นการอบรมน้ัน จะมีการปรบัปรุงและเปล่ียนแปลงทุก 3 ปี  
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สาํหรบัพนักงานในระดบัปฏิบติังาน น้ัน การพฒันาบุคลากรจะมุ่งเน้นและส่งเสริมการพฒันาความรู ้ความสามารถโดย

เรียนรูจ้ากการปฏิบัติงานจริงและจากคําแนะนําของผูท่ี้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมทั้ง จัดใหมี้ระบบการ

ประเมินผลการปฏิบติังานโดยเน้นเป้าหมายของงานเป็นหลกั และระบบการบริหารจดัการโดยอาศยัการแกปั้ญหารว่มกนั

เพื่อใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีม อีกทั้งยงัเป็นการเสริมสรา้งทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร ขวญั และกาํลงัใจในการทาํงาน 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไมไ่ดแ้ยกค่าใชจ้่ายดงักล่าวออกจากค่าใชจ้่ายดา้นบุคคลากร โดยในปี 2547 บริษัท

ฯ  มีค่าใชจ้า่ยดา้นการฝึกอบรมเท่ากบั 0.93 ลา้นบาท 
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10. การควบคมุภายใน 

ในการประชุมกรรมการครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบควบคุมภายในโดยซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้ง

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีฝ่ายบริหารเป็นผูจ้ดัทาํสรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน

ดา้นต่างๆ 5 ส่วน คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  

ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารขอ้มลูและระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา่ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน

ท่ีมีประสิทธิภาพพอสมควร รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแลว้ สําหรับการควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืนของระบบการ

ควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั นอกจากน้ีเพื่อการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการไดส้่งเสริมและสนับสนุนใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการพฒันา

คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 

สาํหรบัการควบคุมภายในของบริษัทยอ่ยทั้งสองบริษัทน้ัน บริษัทฯ ไดก้าํหนดใหบ้ริษัทยอ่ยดาํเนินการจดัใหมี้ระบบการ

ควบคุมภายในท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัทฯ นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยงัไดด้ําเนินการจัดส่ง

เจา้หนา้ท่ีจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เขา้ไปตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษัทยอ่ย ซ่ึงท่ีผ่านมาพบวา่ บริษัท

ยอ่ยทั้งสองแห่งไดจ้ดัใหมี้การควบคุมภายในท่ีเพียงพอในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน เชน่เดียวกบับริษัทฯ 

 

รายงานการปฏิบตัติามหลกัการการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

  

บริษัทฯไดต้ระหนักดีถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดีวา่เป็นรากฐานขององคก์รท่ีมีประสิทธิภาพโดย 

บริษัทฯไดด้าํเนินการภายใตก้รอบของขอ้ปฏบิติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ดงัน้ี 

 

1. นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดป้ฏิบติัตามขอ้พงึปฏิบติัท่ีดีสาํหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) 

ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์และไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดาํเนินงานและเป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนทัว่ไปและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีกาํหนดไวน้ั้นไดค้รอบคลุมเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 

 จดัใหมี้ระบบซ่ึงใหค้วามมัน่ใจไดว้า่ผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สียจะไดร้บัการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัและ

เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

 กาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการตามนโยบายท่ีกาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดต่อผูถื้อหุน้ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

 กาํกบัดูแลการดาํเนินการของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดแ้ละมีการ

เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอแกผู่ท่ี้เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

 จดัใหมี้ระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
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 กาํหนดขอ้ประพฤติปฏบิติัสาํหรบัการประกอบธุรกิจสาํหรบัให ้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานยดึถือ

ปฏิบติั ซ่ึงอยูร่ะหวา่งจดัทาํคาดวา่จะสามารถนําออกใชไ้ดใ้นปี พ.ศ. 2548  

 

2. สิทธิและความเทา่เทียมกนัของผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัและมีนโยบายท่ีจะอาํนวยความสะดวกแกผู่ถื้อ

หุน้อยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้รว่มประชุม การไดร้บัขอ้สนเทศและการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ในการประชุมผูถื้อหุน้บริษัทฯจะสง่หนังสือเชิญประชุมพรอ้มทั้งขอ้มลูประกอบการประชุมวาระต่างๆใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ล่วงหนา้กอ่นการประชุมไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัโดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบนัทึกการ

ประชุมถกูตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุม บริษัทฯไดแ้นบหนังสือมอบฉนัทะไปพรอ้มหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้

สามารถแต่งตั้งผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมหรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพือ่รว่มประชุมโดยออก

เสียงตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุ  

 

3. สิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ตา่งๆ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา่ผลการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของบรษัิทฯเกิดข้ึนจากการไดร้บัความสนับสนุน

ท่ีดีจากผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ จึงไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มดงัน้ี  

 พนักงาน :  ดแูลและปฏิบติัต่อพนักงานอยา่งเป็นธรรมและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 คูค่า้ :  ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้และปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามสญัญา 

 เจา้หน้ี :  ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงในสญัญาท่ีใหไ้วก้บัเจา้หน้ีต่างๆ 

 ลกูคา้ :  เอาใจใส่และดแูลรบัผิดชอบต่อลกูคา้เป็นอยา่งดีโดยรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของ 

     สินคา้ จดัใหมี้หน่วยงานหรือบุคคลทาํหน้าท่ีรบัขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้เพื่อรีบดาํเนิน 

     การแกไ้ขใหแ้ก่ลกูคา้โดยเร่งด่วน 

 ชุมชน : มีความรบัผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม 

ทั้งน้ีบริษัทจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่ใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหลา่น้ี

ไดร้บัการดูแลอยา่งดี  

 

4. การประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯจดัใหม้ีการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษัทสาํหรบัการ

ประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนจะเป็นการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ซ่ึงคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร  

การประชุมผูถื้อหุน้บริษัทฯใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการร่วมออกความคิดเห็นและตั้งคาํถามใดๆ

ต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ ไดอ้ยา่งไมจ่าํกดัเวลา ซ่ึงประธานท่ีประชุม กรรมการบริษัทและ

กรรมการตรวจสอบไดร้ว่มทาํหนา้ท่ีช้ีแจงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ตลอดจนรบัฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ทุกรายท่ี

เสนอแนะ อีกทั้งมีการบนัทึกประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ตรวจสอบได ้

 

5. ภาวะผูน้าํและวิสยัทศัน ์

คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ กาํกบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการ

เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะกอ่ใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดแกผู่ถื้อหุน้ ขณะเดียวกนัก็คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้สีว่น

ไดเ้สียทุกฝ่าย  
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คณะกรรมการเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบต่อการกาํหนด วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณ

ของบริษัทฯ โดยกาํหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยไตรมาสละครั้งเพื่อติดตามผลดาํเนินงานของบริษัท

ฯและรบัทราบเร่ืองดาํเนินการท่ีสาํคญัของฝ่ายจดัการ 

ในการปฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารใหเ้ป็นผูร้บัผิดชอบในการบริหารงาน

ประจาํและไดพ้ิจารณากาํหนดบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบท่ีชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ยอ่ยและฝ่ายบริหาร ดงัรายละเอียดท่ีแสดงไวใ้นเรื่องการจดัการ 

 

6. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯไดร้ะมดัระวงัถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้ นโดยไดถื้อปฏิบติั

และดแูลมิใหผู้บ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งนําขอ้มลูภายในของบริษัทฯไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตน นอกจากน้ีรายการระหวา่ง

กนัของบริษัทฯซ่ึงเกิดกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส้่วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกบัความ

จาํเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการ

ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทฯจะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกบัรายการ

ระหวา่งกนัดงักล่าวเพื่อนําไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณีไป 

การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน บริษัทฯกาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อสาํนักงาน

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 

และกาํหนดหา้มไมใ่หก้รรมการและผูบ้ริหารนําขอ้มลูภายในท่ีมีสาระสาํคญัของบริษัทฯซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป

ใชเ้พื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ โดยกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานซ่ึงอยู่

ในหน่วยงานท่ีทราบขอ้มลูภายในควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯในชว่งระยะเวลา 1 เดือนก่อนการ

เปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชน หากผูบ้ริหารหรือพนักงานคนใดกระทาํผิดวนัิยจะไดร้บัโทษตั้งแต่ การตกัเตือนจนถึง

การเลิกจา้ง 

 

7. จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะจดัทาํคูมื่อจริยธรรมธุรกิจเพื่อใหก้รรมการและพนักงานทุกคนรบัทราบและเขา้ใจ 

ถึงมาตรการปฏิบติัต่อบริษัท ผูม้ส่ีวนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยคาดวา่จะสามารถเผยแพรใ่หพ้นักงานทัว่ทั้งบริษัทฯรบัทราบและถือ

ปฏิบติัไดใ้นปี พ.ศ. 2548 

8. การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

บริษัทไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริษัทข้ึนโดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและไดผ่้านการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจาํนวน 12 ท่าน

ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 4 ท่าน และกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน 8 ท่าน ในจาํนวน

กรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้ริหารน้ีเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่านและกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านยงัดาํรงตาํแหน่งใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯโดยมีคุณสมบติัตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยร์วมทั้งมีความอิสระในการ

บริหารงานตรวจสอบอีกดว้ย 

 

9. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
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ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลเดียวกนัและเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่แต่การบริหารงาน

ตอ้งดาํเนินการภายใตก้ารอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มต่างๆ

รวมถึงกรรมการตรวจสอบเพื่อชว่ยในการสอบทานและถ่วงดุลอาํนาจ 

 

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
บริษัทฯไมมี่คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใหก้รรมการและผูบ้รหิาร โดยการใหผ้ลตอบแทนแกก่รรมการน้ัน

บริษัทฯไดด้าํเนินการตามมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีการเปิดเผยจาํนวนค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนต่างๆท่ีกรรมการ

ไดร้บัจากบริษัทฯไวใ้นรายงานประจาํปี  

 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดใหม้ีการประชุมปกติเป็นประจาํทุกไตรมาส โดยมีการกาํหนดวาระการประชุมไว ้

ล่วงหนา้อยา่งชดัเจน ทั้งน้ี เลขานุการบริษัทไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารการประชุมใหแ้กก่รรมการแต่ละท่าน

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นวนัประชุมเพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศึกษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอกอ่นเขา้ร่วมประชุมซ่ึงใน

การประชุมแต่ละครั้งน้ันเลขานุการบริษัทฯจะทาํหนา้ท่ีบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษรผ่านการรบัรองจาก

คณะกรรมการเพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมปกติรวม 4 ครั้ง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทแต่ละท่านสรุปได ้ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนครั้งท่ีเขา้ประชุม 

 1. นายตนั ภาสกรนที ประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 4 ครั้ง 

 2. นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร กรรมการ 4 ครั้ง 

 3. นายโช เอวีย่ จิ้ น กรรมการ 3 ครั้ง 

 4. นางสาวฐิติมา ศรีอุทยัศิริวงศ ์ กรรมการ 4 ครั้ง 

 5. นายดาํรง พฤกษะริตานนท ์ กรรมการ 3 ครั้ง 

 6. นางดารุณี กฤตบุญญาลยั กรรมการ 1 ครั้ง 

 7. นางสุลาวลัย ์พฤกษะริตานนท ์ กรรมการ 2 ครั้ง 

 8. Mr. Chew Hai Chiene Hester  

     Arthur  

กรรมการ 3 ครั้ง 

 9. นายสุเนตร เอมวฒันา                กรรมการ/เลขานุการบริษัท 4 ครั้ง 

10. นายนพพร พิชา            กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง 

11. นายเกรียง ยรรยงดิลก กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง 

12. นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง 

 

หมายเหตุ นางสุลาวลัย ์ พฤกษะริตานนท ์ และ Mr. Chew Hai Chiene Hester Arthur ไดร้บัการแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2547 
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12. คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพียงชุดเดียว คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 

มีนาคม 2547 มีวาระในการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี โดยประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ดงัรายช่ือ

ต่อไปน้ี 

1. นายนพพร พิชา  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. นายเกรียง ยรรยงดิลก กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษัทฯมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอโดยประสานงานกบัผูส้อบบญัชี

ภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปี 

2. สอบทานใหบ้ริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

โดยสอบทานรว่มกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏบิติัของบริษัทฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกจิของบริษัทฯ 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรวมถึงพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทฯในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ใหมี้ความถกูตอ้งครบถว้น 

6. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานลง

นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้การประชุมทั้งส้ินรวม 9 ครั้งโดยมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม

ประชุมครบทุกครั้ง 

สาํหรบัคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนน้ันถึงแมว้า่บริษัทฯยงัไมจ่ดัตั้ง แต่บริษัทฯก็มีกระบวนการพิจารณา

ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูตามท่ีกล่าวไวใ้นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 

 

13. ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีกาํกบัดแูลการดาํเนินงานและบริหารงานของบริษัทฯเพื่อใหบ้ริษัทฯมี

ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและระบบรายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ นอกจากน้ีบริษัทฯยงัมีฝ่ายตรวจสอบ

ภายในซ่ึงจะตอ้งรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้าํหนา้ท่ีตรวจสอบและทบทวนระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ  

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจดัขึ้ นแต่ละครั้งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในท่ีสาํคญัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ นอกจากน้ีในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครัง้จะมีการสง่

รายงานความเห็นและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบใหฝ่้ายจดัการรบัทราบวา่ควรปรบัปรุงงานในดา้นใดบา้ง 

 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักและเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงความสาํคญัในความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินและ

งบการเงินท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานในปีท่ีผ่านมาอนัเป็นจริงและสมเหตุสมผล ดงัน้ัน

คณะกรรมการบริษัทจึงใหค้วามร่วมมือต่อผูส้อบบญัชีและใหค้วามเป็นอิสระแกผู่ส้อบบญัชีของบริษัทฯอยา่งเต็มท่ีในการ

ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการบริษัทรบัผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯท่ีจดัทาํขึ้ น โดยดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัทาํงบการเงิน

และขอ้มลูทางการเงินใหถ้กูตอ้งครบถว้นภายใตห้ลกัการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไปในประเทศไทยและเป็นไปตามมาตรฐานการ

บญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาความสมเหตุสมผลใน

การจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มลู 

คณะกรรมการบริษัทยงัไดต้ระหนักถึงความสาํคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพวา่จะสามารถทาํให้

บริษัทฯสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีรายงานขอ้มลูทางการเงินท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น อีกทั้งยงัเป็นการ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตและการดาํเนินงานท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั จงึไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทาํ

หนา้ท่ีสอบทานและดูแลใหบ้ริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกทั้งดูแล

ใหมี้รายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

  

15. ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 

 บริษัทฯใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึงและทนั

ต่อเวลาทั้ง รายงานขอ้มลูประจาํปี รายงานประจาํปี รายงานขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูสาํคญัตามเกณฑก์าํหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและขอ้มลูท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ โดยนักลงทุนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถ

รบัทราบขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ผ่านช่องทางและส่ือต่างๆของตลาดหลกัทรพัยห์รือสามารถทาํการนัดหมายเขา้พบผูบ้ริหาร

ของบริษัทเพื่อสอบถามขอ้มลูดาํเนินกิจการไดโ้ดย 
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11. รายการระหว่างกนั 

11.1 ลกัษณะของความสมัพนัธก์บับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ภายในปี 2547 ซ่ึงสามารถ

สรุปลกัษณะของความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี  

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ความสมัพนัธ ์

บริษัท แทงคก้ิ์ว เซอรว์สิ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายตนั ภาสกรนที 

 

นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร 

 

นาย  ชิ ว  ไ ฮ  เ ซี ยน  เ ฮส เตอร ์ 

อารเ์ธอร ์

  คุณตนั ภาสกรนที ถือหุน้ใน บจก. แทงคก์ิ้ ว เซอรว์สิ รอ้ยละ 15    

     และดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

  คุณสุนิสาสุขพนัธุถ์าวร ถือหุน้ใน บจก. แทง้คก์ิ้ วเซอรว์สิ รอ้ยละ 

       9.90 และดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผูมี้ 

        อาํนาจลงนาม 

 คุณฐิติมา ศรีอุทยัศิริวงศ ์ถือหุน้ใน บจก. แทงคก้ิ์ว เซอรว์สิ  

 รอ้ยละ 15 และเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

และกรรมการผูจ้ดัการ 

 ผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการของบริษัทฯ 

 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ ของบริษัทฯ 

 ผูถื้อหุน้บริษัทฯ รอ้ยละ 0.08 และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ 

และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ 

 ผูถื้อหุน้บริษัท Hester Chew & Associates Consultancy   

      รอ้ยละ 100 (รวมผูท่ี้เกีย่วขอ้งดว้ย) ซ่ึงประกอบธุรกิจอยูท่ี่ 

      ประเทศสิงคโปร ์  

  

  

  

11.2 ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ในปี 2547 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการทาํรายการระหว่างกนัอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจกบับุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ สามารถสรุปมลูค่าและลกัษณะของการทาํรายการระหวา่งกนัโดยแบ่งตามประเภทไดด้งัน้ี 

11.2.1  ค่าเชา่              

                    หน่วย: ลา้นบาท 

บริษัท 
บุคคลท่ีอาจมีความ 

ขดัแยง้ 
ลกัษณะของรายการ 

ค่าเชา่ 

2547 

บริษัทฯ  บจก. แทงคก์ิ้ ว เซอรว์สิ ค่าเชา่พื้ นท่ีสาขาทองหล่อ 2.40 

บริษัทฯ  คุณตนั  ภาสกรนที ค่าเชา่พื้ นท่ีสาขาชลบุรี 0.78 
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11.2.2  เงินกูย้มื/เงินใหกู้ย้มื 

    หน่วย: ลา้นบาท 

เจา้หน้ี ลกูหน้ี 
อตัรา

ดอกเบ้ีย 

ยอด 

ยกมา 

2547 

กูเ้พิ่ม 

ระหวา่

งงวด 

ชาํระคืน 

ระหวา่งงวด 

ยอด 

คงเหลือ  

2547 

บจก. โออิชิ ราเมน  คุณสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร 5.75% 1.44 - 1.44 - 

คุณสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร บริษัทฯ 4% 106.60 - 106.60 - 

ในปี 2547 บริษัทฯ ชาํระดอกเบ้ียเงินกูย้มืจากกรรมการจาํนวน 2.54 ลา้นบาท 

   

11.2.3 ค่าบริการทางวชิาชีพ 

นับจากวนัท่ี 1 กนัยายน 2546 บริษัทฯ ไดว้า่จา้งบริษัท Hester Chew & Associates Consultancy – 

บริษัทท่ีมีความรูแ้ละความเช่ียวชาญในการใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนําแก่ผูป้ระกอบธุรกิจรา้นอาหาร

และธุรกิจแฟรนไชส ์- ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการจดัทาํระบบการบริหารจดัการและการสรา้งประสิทธิภาพ

ในการดําเนินกิจการรา้นอาหาร จัดสรา้งระบบการใหแ้ฟรนไชส ์จดัทําแผนธุรกิจประจาํปีและแผน 

กลยุทธ 3 ปี พรอ้มทั้งปรบัปรุงระบบการบริหารงานบุคลากร และปรบัปรุงโครงสรา้งการจดัการของ

บริษัทฯ ซ่ึงบริษัทน้ีไดส้่งนาย ชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร ์อารเ์ธอร ์เจา้หนา้ท่ีของบริษัทน้ีเขา้มาดาํเนินการ

ใหบ้ริการตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีค่าใชจ้า่ยในการใชบ้ริการรายเดือนเดือนละเท่าๆ 

กนั ซ่ึงในปี 2547 มีค่าใชจ้า่ยรวมทั้งส้ินจาํนวน 6.0 ลา้น 

ทั้งน้ี บริษัทฯ คาดว่าจะใชบ้ริการดังกล่าวต่อไปจนกว่าการจดัทําระบบต่างๆ ตามท่ีระบุไวแ้ลว้เสร็จ 

โดยในสญัญาไม่มีการระบุระยะเวลาการดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายสามารถ

บอกแจง้ยกเลิกสญัญาได ้โดยการเลิกสญัญาจะตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากคู่สญัญา 

11.3 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2547  เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547  โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบจาํนวน 3 ท่านเขา้รว่มประชุมดว้ย และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2547 เมื่อวนัท่ี 

17 พฤษภาคม 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแลว้มี

ความเห็นดงัน้ี 

11.3.3 ค่าเชา่ 

 บริษัทฯ ไดเ้ชา่พื้ นท่ีสาํหรบัเปิดรา้นอาหาร “โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ สาขาทองหล่อกบั บจก. แทงคก์ิ้ ว เซอรว์สิ  

และ รา้นอาหาร “โอเค สุก้ี” สาขาชลบุรีกบัคุณตัน ภาสกรนที ในอัตราค่าเช่าท่ีเป็นอัตราตลาด 

เปรียบเทียบไดก้บัอตัราค่าเชา่ของพื้ นท่ีในบริเวณใกลเ้คียง  

11.3.4 เงินกูย้มืและดอกเบ้ียจา่ย  

  บริษัทฯ ไดกู้เ้งินจากกรรมการ เพื่อนําไปลงทุนสรา้งโรงงานใหม่รวมทั้งซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต

อาหารและเคร่ืองด่ืมชาเขียวพรอ้มด่ืมในกิจการของ บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ตามเง่ือนไขสดัส่วน

การใหกู้ย้ืมของสถาบนัการเงิน ซ่ึงสถาบนัการเงินจะใหว้งเงินกูย้มืเพียงรอ้ยละ 70 ของโครงการ โดย
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ส่วนท่ีเหลือจะตอ้งเป็นเงินลงทุนจากบริษัทฯ ดังน้ัน เพื่อใหก้ารดําเนินการดังกล่าวสอดคลอ้งกับ

เง่ือนไขของสถาบนัการเงินดงักล่าว บริษัทฯ จึงกูเ้งินจากกรรมการ โดยกรรมการคิดอตัราดอกเบี้ ยกบั

บริษัทฯ ในอตัราท่ีตํา่กวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้นตลาด โดยการกูย้ืมน้ีบริษัทฯ จะออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน

ใหก้บักรรมการ โดยมีกาํหนดระยะเวลาชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ซ่ึงการกูย้ืมเงินดังกล่าวน้ีเป็น

ประโยชน์ต่อทั้งกรรมการและบริษัทฯ โดยกรรมการไดผ้ลตอบแทนจากการใหกู้ม้ากกว่าดอกเบ้ียเงิน

ฝากสถาบนัการเงิน และบริษัทฯ ไดเ้งินกูใ้นอตัราท่ีตํา่กวา่อตัราเงินกูย้ืมสถาบนัการเงินและสามารถ

ดาํเนินการไดต้ามเง่ือนไขของสถาบนัการเงินผูใ้หเ้งินกูส้าํหรบัโครงการดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษัท

ฯ ไดช้าํระคืนเงินกูด้งักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ในเดือนสิงหาคม 2547 

 

11.3.5 เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียรบั 

  บจก. โออิชิ ราเมน ไหก้รรมการกูย้ืมเงินในระยะสั้น เน่ืองจาก จาํนวนเงินดงักล่าวเป็นจาํนวนท่ีไม่สงู

มากเมื่อเปรียบเทียบกบัสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมทั้ง บจก. โออิชิ ราเมน ไดร้บัผลตอบแทนจาก

เงินกูน้ั้น ไมต่ํา่กวา่อตัราดอกเบ้ียตลาด และอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของบจก. โออิชิ ราเมน ท่ีตอ้งชาํระ

ใหแ้กเ่จา้หน้ีสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม ในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2547 คุณสุนิสา สุขพนัธถ์าวร ได้

ชาํระคืนเงินกูด้งักล่าวพรอ้มดอกเบ้ียใหแ้ก ่บจก. โออิชิ ราเมน จาํกดัเรียบรอ้ยแลว้ทั้งจาํนวน  

11.3.6 ค่าบริการทางวชิาชีพ 

ในปี 2546 บริษัทฯ มีแผนการขยายงานทางดา้นธุรกิจแฟรนไชส ์รวมทั้งมีเป้าหมายในการปรบัปรุง

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในการดาํเนินงานเพ่ิมขึ้ น เพื่อรองการ

ขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจาํเป็นในการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการดําเนินธุรกิจ

รา้นอาหารมาชว่ยในการวางแผนการดาํเนินงาน และการปรบัปรุงระบบต่างๆ ใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 

ซ่ึงการว่าจา้งดังกล่าวมีอัตราค่าจา้งสอดคลอ้งกบัอัตราค่าจา้งของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพรายอ่ืนท่ี

ใหบ้ริการธุรกิจคลา้ยคลึงกัน อีกทั้งรายการดังกล่าวไดเ้กิดข้ึนก่อนการแต่งตั้งนาย ชิว โฮ เซียน  

เฮสเตอร ์อารเ์ธอร ์เขา้มาดํารงตาํแหน่งกรรมการบริษัท  และประธานกรรมการบริหาร ดงัน้ัน การ

วา่จา้งดงักล่าวจึงเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ดงัน้ัน รายการระหวา่งกนัดงักล่าวขา้งตน้จึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งน้ี ใน

อนาคต เม่ือกลุ่มบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ หากจาํเป็นตอ้งมีรายการประเภทน้ี บริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ยจะขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ และขอใหก้รรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงงดออกเสียงตามท่ีได้

ระบุไวใ้นขอ้ 11.5 

11.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 

กรณีท่ีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ เกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย 

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็น

เก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้ น บริษัทฯ จะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้ห ้

ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนําไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

11.5 นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 
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บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหวา่งกนัเกิดข้ึนอีก เน่ืองจากรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ เป็นไป

ตามการดาํเนินธุรกิจการคา้ปกติ ซ่ึงบริษัทฯ ยงัคงยึดถือนโยบายท่ีจะดาํเนินการใหร้ายการระหวา่งกนัดงักล่าว

เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทัว่ไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้ ง น้ี บริษัทฯ จะให้

คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษัท หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึง

ความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดว้ย โดยรายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนใน

อนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์

และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีสาํคญัของ

บริษัท ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย 

สาํหรบัรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส้่วนเสีย 

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตน้ัน บริษัทฯ คาดวา่จะไมม่ีรายการดงักล่าวเกิดข้ึนหลงันํา

บริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์แต่หากเกิดรายการดงักล่าวในอนาคต บริษัทฯ จะจดัใหมี้การทาํ

สญัญาใหถ้กูตอ้ง และจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสม

ของรายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจ

เกิดข้ึน บริษทัฯ จะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกบัรายการระหวา่งกนั

ดงักล่าว เพื่อนําไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั้งน้ีบริษัทจะเปิดเผย

รายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  
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12. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

12.1 งบการเงิน 

สรุปรายงานสอบบญัชี 

รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2545 ตรวจสอบโดย นายสมชาย คุรุจิตโกศล จาก

บริษัท เอส.เค.แอคเคาทแ์ตน้ เซอรว์สิเซส จาํกดั ไดแ้สดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไขวา่ งบ

การเงินไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โดยถูกตอ้งตามควรในสาระสําคัญตามหลกัการบัญชีท่ี

รองรบัทัว่ไป 

รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2546 ตรวจสอบโดย นางสาวสมบรูณ ์ศุภศิริภิญโญ 

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดแ้สดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไขว่า  

งบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน โดยถูกตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ี

รองรบัทัว่ไป 

รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2547 ตรวจสอบโดย นางสาวสมบรูณ ์ศุภศิริภิญโญ 

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดแ้สดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไขว่า  

งบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน โดยถูกตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ี

รบัรองทัว่ไป 

 

        12.2 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

          12.2.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

     บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ ผูส้อบบญัชีของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมามี

จาํนวนเงินรวม 3,680,000 บาท  

 12.2.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

      - ไมมี่ -  
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ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ  

 

            หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2545 2546 2547 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 34,566 40,108 328,437 

เงินลงทุนระยะสั้น 972 1,143 30 

ลกูหน้ีการคา้ 21,956 81,338 313,809 

เงินใหกู้ย้มืแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,000 1,444            -  

สินคา้คงเหลือ 27,188 88,501 188,529 

สินทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืน 15,963 38,571 38,700 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 3,712 3,630 3,000 

เงินลงทุนทัว่ไป 5,000            -             -  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 404,473 805,580 1,375,448 

สิทธิการเชา่-สุทธิ 93,021 87,823 82,621 

สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน 46,960 39,737 47,002 

รวมสินทรพัย ์ 656,811 1,187,874 2,377,576 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  132,759 71,404 

เจา้หน้ีการคา้ 72,116 89,786 372,908 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี 24,744 36,754  6,100 

เงินกูย้มืจากบริษัทยอ่ยและกรรมการ 18,823 106,600 - 

ค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย 31,647 87,836 144,384 

เจา้หน้ีอ่ืน 41,326 56,430 154,817 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ 9,430 26,605 21,949 

รายไดร้อตดับญัชี            -  2,624 3,837 

เงินกูย้มืระยะยาว 168,817 314,854 83,000 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 13,920 

รวมหน้ีสิน 366,903 854,247 872,319 

ทุนจดทะเบียน 276,000 300,000 375,000 

ทุนชาํระแลว้ 276,000 300,000 375,000 
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั   609,402 

สาํรองตามกฎหมาย   24,361 

กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13,908 33,628 496,493 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 289,908 333,628 1,505,256 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 656,811 1,187,874 2,377,576 
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ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ 

    หน่วย: พนับาท 

 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2545 2546 2547 

รายไดจ้ากการขาย 707,261 1,299,845 3,271,935 

รายไดอ่ื้น 6,551 18,775 11,055 

รายไดร้วม 713,812 1,318,620 3,282,990 

ตน้ทุนขายและบริการ 407,776 735,352 1,990,201 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 271,541 521,682 764,508 

กาํไรกอ่นดอกเบ้ียจา่ยและภาษีเงินได ้ 34,494 61,585 528,281 

ดอกเบ้ียจ่าย (5,581) (16,405) (18,930) 

ภาษีเงินได ้ (5,830) (25,460) (22,125) 

กาํไรสุทธิของส่วนผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (3,831)            -             -  

กาํไรสุทธิ 19,252 19,720 487,227 

จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก(พนัหุน้)* 31,775 142,701 163,729 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน * 
(มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 2 บาท) 

0.61 0.14 2.98 

    
หมายเหตุ: * กาํไรต่อหุน้พื้ นฐานคาํนวณจากมลูค่าตราไวหุ้น้ละ 2 บาท เพื่อการเปรียบเทียบ ทั้งน้ี  

ณ ส้ินปี 2545 และ 2546 บริษัทฯ มีมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และ ณ 31 ธนัวาคม 2547  

บริษัทฯ มีมลูค่าตราไวหุ้น้ละ 2 บาท 

 
                                                                                               หน่วย: พนับาท 

 

 รายการ 
งบการเงินรวม 

2545 2546 2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน N/A 76,938 740,140 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน N/A (474,074) (705,751) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน N/A 402,678 253,940 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ N/A 5,542 288,329 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

รายการ งบการเงินรวม 

2545 2546 2547

อตัราส่วนสภาพคล่อง    

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.52 0.47 1.13 

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.29 0.23 0.83 

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) N/A 0.21 1.15 

  อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหน้ีการคา้ (เท่า) N/A 25.17 12.52 

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) N/A 14.30 21.57 

  อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) N/A 12.71 11.10 

  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) N/A 28.32 24.33 

  อตัราหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) N/A 9.08 5.75 

  ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) N/A 39.63 83.42 

  วงจรเงินสด (วนั) N/A 2.99 (37.51) 

    

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

  อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 42.34% 43.43% 39.17% 

  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 3.95% 3.29% 15.81% 

  อตัรากาํไรอื่น (%) 0.92% 1.42% 0.34% 

  อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) N/A 179.72% 143.10% 

  อตัรากาํไรสุทธิ (%) 2.70% 1.50% 14.84% 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) N/A 1.58% 8.56% 

    

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) N/A 0.53% 5.63% 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) N/A 16.37% 49.28% 

  อตัราการหมุนของสินทรพัย ์(เท่า) N/A 0.36 0.38 

    

อตัราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน    

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.27 2.56 0.58

  อตัราส่วนเงินกูย้มืต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.73 1.77 0.11 

  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) N/A 7.24 41.27 

  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00% 0.00% 38.48%
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12.2 คาํอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

  

                   ผลการดาํเนินงาน -รวม                                                        (ลา้นบาท)   
 ปี 2547 ปี 2546 เทียบกบั 

ปี 2546 

รายไดจ้ากการขายรวม 3,271.9 1,299.8 151.7% 

ตน้ทุนรวม 1,990.2 735.3 170.6% 

กาํไรขั้นตน้ 1,281.7 564.5 127.1% 

ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร 764.5 521.7 46.5% 

ดอกเบ้ียจ่าย 18.9 16.4 15.4% 

กาํไรสุทธิ 487.2 19.7 2,370.8% 

กาํไรต่อหุน้(บาท) 2.98 0.14 2,028.6% 

 

 

                     ผลการดาํเนินงานรวม – แยกตามประเภทธุรกิจ                         (ลา้นบาท) 
 ปี 2547 ปี 2546 เทียบกบั 

ปี 2546 

รายไดจ้ากการขาย-อาหาร 1,302.6 1,136.5 14.6% 

รายไดจ้ากการขาย-ชาเขียว 1,969.3 163.3 1,105.7% 

รวมรายไดจ้ากการขาย 3,271.9 1,299.8 151.7% 

กาํไรสุทธิ-อาหาร 54.1 58.4 (7.4%) 

กาํไรสุทธิ-ชาเขียว 433.1 (38.7) 1,220.0% 

รวมกาํไรสุทธ ิ 487.2 19.7 2,370.8% 
 

 

รายได ้

ในปี 2547 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายรวมทั้งส้ิน 3,271.9 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 151.7% จากปีกอ่นท่ีมีรายไดจ้ากการขาย 

1,299.8 ลา้นบาท  โดยมีรายไดจ้ากการขายอาหารจาํนวน 1,302.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 39.8 จากรายไดจ้ากการ

ขายรวม และรายไดจ้ากธุรกิจเคร่ืองด่ืมชาเขียวจาํนวน 1,969.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 60.2 จากรายไดจ้ากการขาย

รวม ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการขายเมื่อเทียบกบัปีกอ่นมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการจาํหน่ายเครื่องด่ืมชาเขียว 

1,105.7% เน่ืองจาก (1) บริษัทฯ ไดเ้พิ่มเคร่ืองจกัรข้ึนอีก 4 สายการผลิต รวมเป็น 7 สายการผลิต (2) บริษัทไม่ไดจ้าํหน่าย

เครื่องด่ืมชาเขียวในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2546 การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการขายอาหาร 14.6% เน่ืองจากบริษัทฯเปิดสาขา

เพิ่มอีก 6 สาขา ในปีน้ี    
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ตน้ทุนขาย 

ตน้ทุนขายรวมของบริษัทฯ ในปี 2547 และปี 2546 เท่ากบั 1,990.2 ลา้นบาท และ 735.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วน

ตน้ทุนขายรวมต่อรายไดจ้ากการขายรวมท่ีรอ้ยละ 60.8 และ 56.6 ตามลาํดบั  บริษัทฯ มีตน้ทุนขายสูงข้ึน เน่ืองจาก ธุรกิจ

เครื่องด่ืมชาเขียวมีอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายไดท่ี้สงูกวา่ธุรกจิอาหาร 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในปี 2547 และ ปี 2546  เท่ากบั 764.5 ลา้นบาท และ 521.7 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจาก ค่าใชจ้่ายพนักงาน ค่าเช่า และค่าโฆษณาและส่งเสริม

การขายท่ีเพิ่มสงูข้ึน อยา่งไรก็ตาม หากเปรียบเทียบสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารต่อรายไดจ้ากการขายของปี 2547 

และ ปี 2546  พบวา่สดัส่วนดงักล่าวลดลงจากรอ้ยละ 40.1 เป็นรอ้ยละ 23.4 ตามลาํดบั เน่ืองจาก สดัส่วนค่าใชจ้่ายในการ

ขายและบริหารต่อรายไดข้องธุรกิจชาเขียวตํา่กว่าธุรกิจอาหาร และธุรกิจเคร่ืองด่ืมชาเขียวมีผลต่อสดัส่วนรายไดแ้ละอตัราการ

เติบโตของยอดขายสงูกวา่ธุรกิจอาหาร  

กาํไรสุทธิ 

กาํไรสุทธิรวมของบริษัทฯ ในปี 2547 และในปี 2546  เท่ากบั 487.2 ลา้นบาท และ 19.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไร

สุทธิรอ้ยละ 14.9 และ 1.5 ตามลาํดบั กาํไรสุทธิรวมเพิ่มข้ึน 2,370.8%  อตัรากาํไรสุทธิรวมปรบัเพิ่มขึ้ นมาจากอตัราส่วน

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร  ดอกเบ้ียจา่ย และภาษีเงินไดล้ดลง เน่ืองจากสดัส่วนรายไดจ้ากการขายธุรกิจเคร่ืองด่ืมชาเขียว

เพิ่มข้ึน และภาระดอกเบ้ียจา่ยลดลงเน่ืองจากบริษัทไดช้าํระคืนเงินกูส้่วนใหญ่ในไตรมาส 3 ของปีน้ี   

บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลประกอบการปี 2547 ในอตัรา 1 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเท่ากบั 40.51% ของกาํไรสุทธิหลงั

หกัเงินสํารองตามกฎหมาย ซ่ึงบริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํา่กว่า 40% ของกาํไรสุทธิหลงัหกัสาํรองตาม

กฎหมาย 

 

ฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

 31 ธนัวาคม 2547 31 ธนัวาคม 2546 

ลา้นบาท %ของสินทรพัย ์ ลา้นบาท       %ของสินทรพัย ์ 

สินทรพัยห์มุนเวยีน 869.5 36.6% 251.1 21.1% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุ์ทธิ 1,375.5 57.8% 805.6 67.8% 

สิทธิการเชา่-สุทธิ 82.6 3.5% 87.8 7.4% 

สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน 50.0 2.1% 43.4 3.7% 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมทั้งส้ิน 2,377.6 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2546 จาํนวน 1,189.7 ลา้น

บาท หรือเท่ากบั 100.2% โดยมี(1) สินทรพัยห์มุนเวียนมลูค่า 869.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 36.6 ของ

สินทรพัยร์วม และ (2) สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนมลูค่า 1,508.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 63.4 ของสินทรพัยร์วม  
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สินทรพัยห์มุนเวียน 

สินทรพัยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 618.4 ลา้นบาท หรือ  246.3% เน่ืองจาก 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 328.4 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากสิ้ นปี 46 จาํนวน 288.3 ลา้นบาทหรือ 

718.9%  เน่ืองจากเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน เพิ่มข้ึน 

2. ลกูหน้ีการคา้สุทธิ  จาํนวน 313.8 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากส้ินปี 46 จาํนวน 232.5 ลา้นบาท หรือ 285.8% 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายธุรกิจเครื่องด่ืมชาเขียวเพิ่มข้ึน 

3. สินคา้คงเหลือ จาํนวน 188.5 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากส้ินปี 46 จาํนวน 100.0 ลา้นบาท หรือ 113.0% เน่ืองจาก

รายไดจ้ากการขายธุรกิจเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพ่ิมขึ้ น 

 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์– สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิเพิ่มข้ึน 569.9 ลา้นบาท หรือ 70.7% เน่ืองจาก 

 1. การขยายกาํลงัการผลิตชาเขียวโดยการเพิ่มสายการผลิตบรรจุภณัฑป์ระเภทขวด (PET) อีก 3 สายการผลิต จาก

เดิม 1 สายการผลิต โดยสายการผลิตท่ี 2 สามารถผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี3 ส่วนสายการผลิตท่ี 3 สามารถผลิตไดใ้นตน้ไตรมาสท่ี 

4 และสายการผลิตท่ี 4 สามารถผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 1 ปี 2548 

 2. เพิ่มสายการผลิตบรรจุภณัฑป์ระเภทกล่อง (UHT) อีก 3 สายการผลิตจากเดิม 2 สายการผลิตโดยสายการผลิตท่ี 

3 สามารถผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 2 และสายการผลิตท่ี 4 สามารถผลิตไดใ้นตน้ไตรมาสท่ี 4 และสายการผลิตท่ี 5 สามารถผลิต

ไดใ้นไตรมาสท่ี 1 ปี 2548 

 3. การเปิดสาขาของธุรกิจอาหารเพิ่มอีก  6 สาขา และการเปล่ียนบุฟเฟ่ตส์าขาสยามใหเ้ป็นโออิชิ แกรนด ์

หน้ีสิน 

 31 ธนัวาคม 2547 31 ธนัวาคม 2546 

ลา้นบาท %ของหน้ีสิน ลา้นบาท        %ของหน้ีสิน  

หน้ีสินหมุนเวยีน 771.6 88.5% 536.8 62.8% 

เงินกูร้ะยะยาว 83.0 9.5% 314.8 36.9% 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 17.7 2.0% 2.6 0.3% 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 872.3 ลา้นบาท  เพิ่มขึ้ นจากส้ินปี 2546 จาํนวน 18.1 ลา้นบาท 

หรือ เท่ากบั 2.1% ซ่ึงเกิดจาก การเพิ่มขึ้ นของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีค่าก่อสรา้งและเคร่ืองจกัร และการคืนเงินกูร้ะยะยาว

ก่อนกาํหนด 
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สว่นของผูถ้ือหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษัทฯ มีส่วนผูถื้อหุน้รวมทั้งส้ิน 1,505.3 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2546 จาํนวน 1,171.6 

ลา้นบาทหรือเท่ากบั 351.2%  โดยเป็นผลมาจาก 

 1. การขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่ประชาชน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานบริษัท จาํนวน 37.5 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 2 บาท ทาํใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิม่ข้ึน 75 ลา้นบาท และส่วนเกินมลูค่าอีก 609.4 ลา้นบาท 

 2. กาํไรสุทธิปี 2547จาํนวน 487.2 ลา้นบาท 
 

สภาพคล่อง  

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดจ้ากกิจกรรมการดาํเนินงานในปี 2547 จาํนวน 740.1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยกาํไรจากการ

ดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรพัยแ์ละหน้ีสินการดําเนินงานจาํนวน 634.7 ลา้นบาท สินทรพัยจ์ากการดําเนินงาน

เพิ่มข้ึน 341.3 ลา้นบาท และหน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน 446.7 ลา้นบาท กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 705.8 

ลา้นบาท สาํหรบัการขยายกาํลงัการผลิตชาเขียวและการเปิดสาขารา้นอาหารเพ่ิม โดยมีกระแสเงินสดรบัจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

253.9 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินสดรบัจากการเพิ่มทุนและส่วนเกินมลูค่าหุน้จาํนวน 684.4 ลา้นบาทและการนําไปชาํระ

หน้ีกรรมการและสถาบนัการเงินรวม 430.5 ลา้นบาท บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตน้ปีเท่ากบั 40.1 

ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2547 จาํนวน 328.4 ลา้นบาท  

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2547 ดีข้ึนกวา่ปี 2546 มาก โดยเพ่ิมขึ้ นจาก 0.47 เท่า และ 

0.23 เท่า เป็น 1.13 เท่า และ 0.83 เท่า เน่ืองจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเพิ่มข้ึนกวา่ 663.2 ลา้น

บาท 

ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทนุ 

บริษัทฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 2.56 และ 0.58 ในปี 2546 และ 2547 ตามลาํดบัอตัราส่วนดงักล่าว

ลดลงเน่ืองจากส่วนผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน 1,171.6 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการขายหุน้สามญัเพิ่มทุนและมีส่วนเกินมูลค่าแก่

ประชาชน กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ จาํนวน 684.4 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิประจาํปี 2547 จาํนวน 487.2 

ลา้นบาท สว่นหน้ีสินเพิ่มขึ้ นเพียง 18.1 ลา้นบาท  

12.3 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

12.3.1 ในไตรมาส 2 ปี 2548 บริษัทฯ จะมีกาํลงัการผลิตเครื่องด่ืมชาเขียวเพิ่มอีก 2 สายการผลิต(PET 1 
สายการผลิต และ UHT 1 สายการผลิต) รวมเป็น 9 สายการผลิต การเพ่ิมอีก 2 สายการผลิต  

ดงักล่าวทําใหก้าํลงัการผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียวแบบ PET เพิ่มข้ึนอีก ประมาณ 36% และแบบ UHT 

เพิ่มข้ึนอีกประมาณ 65%  

12.3.2 จากการท่ีตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียวมีการอัตราการเติบโตสูงมากในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา จึงมี

ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ตลาดเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนัในธุรกิจดังกล่าว

ค่อนขา้งรุนแรง ซ่ึงอาจกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ได ้อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทฯ มี

ตราสินคา้ท่ีแข็งแกร่ง อีกทั้งมีขอ้ไดเ้ปรียบจากการเขา้สู่ตลาดเป็นรายแรกๆ จึงทําใหบ้ริษัทฯ มีฐาน

ลูกคา้และครองส่วนแบ่งตลาดไดใ้นระดับหน่ึงก่อนคู่แข่งขนั ดังน้ัน บริษัทฯ จึงคาดว่าการแข่งขนัท่ี

รุนแรงไมน่่าสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ไดอ้ยา่งมีนัยสาํคญั แต่จะเป็นปัจจยัสาํคญั
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ท่ีผลกัดันใหต้ลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียวมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต ซ่ึงในปัจจุบนั บริษัทฯ 

ไดข้ยายสายการผลิตเพิ่มขึ้ น เพื่อรองรบัการเติบโตดังกล่าวแลว้ รวมทั้งมีแผนท่ีจะขยายการส่งออก

สินคา้ประเภทน้ีไปยงัต่างประเทศอีกดว้ย 

12.3.3 ในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคมีกระแสความนิยมในการใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัสุขภาพเพิ่มข้ึน จึงหนัมานิยม

บริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทน้ําผลไม  ้และเคร่ืองด่ืมประเภทชา แทนการบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภท

น้ําอัดลม ซ่ึงในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจการผลิตและจําหน่ายเครื่องด่ืมชาเขียวเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคดงักล่าว รวมทั้งยงัมีแผนการออกรสชาติ เพิ่มและขนาดใหม่ข้ึน

อีกดว้ย ดงัน้ัน  หากกระแสความนิยมของผูบ้ริโภคในเคร่ืองด่ืมชาเขียวเปล่ียนแปลงไป อาจส่งผลต่อ

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ได ้แต่อยา่งไรก็ตาม เพื่อป้องกนัความเส่ียงในการลดลงของความนิยมการ

บริโภคชาเขียวพรอ้มด่ืม บริษัทฯ ยงัมีแผนการท่ีจะขยายการผลิตไปยงัเครื่องด่ืมสุขภาพประเภทอ่ืน

นอกเหนือจากเคร่ืองด่ืมชาเขียว โดยใชก้าํลงัการผลิตท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั 
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13. ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

-ไม่มี- 
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 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 1 

ส่วนท่ี 3 

การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหาร
ของบริษัทหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสงูสุดในสายงานบญัชี  ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่

ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือ ไมข่าดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี  ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

 ในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแลว้ 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษัทมีระบบการเปิดเผยขอ้มลูท่ีดีเพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใน  

      ส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดแูลใหมี้การปฏิบติั 

      ตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ  

      ดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2548 ต่อผูส้อบ 

      บญัชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบ 

      การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษัทและ 

      บริษัทยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ได ้

มอบหมายใหน้างสาวสุนิสา สุขพนัธุ์ถาวร หรือนายสุเนตร เอมวฒันา  เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หาก

เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนางสาวสุนิสา สุขพนัธุ์ถาวร หรือนายสุเนตร เอมวฒันา กาํกบัไว ้ ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ี

ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายซิว ไฮ เซียน เฮสเตอร ์อารเ์ธอร ์ ประธานกรรมการบริหาร 
-นายซิว ไฮ เซียน เฮสเตอร ์อารเ์ธอร-์

1. นายตนั  ภาสกรนที  กรรมการบริหาร -นายตนั ภาสกรนที- 

2. นางสาวสุนิสา  สุขพนัธุถ์าวร กรรมการบริหาร และ -นางสาวสนิุสา สขุพนัธุถ์าวร- 

  รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชี

และการเงิน  

3. นายโช เอว่ีย จิ้ น  กรรมการบริหาร  -นายโช เอวี่ ย จิ้น- 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

ช่ือ นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นางสาวสุนิสา   สุขพนัธุถ์าวร กรรมการ และกรรมการบริหาร -นางสาวสนิุสา สขุพนัธุถ์าวร- 

2.  นายสุเนตร  เอมวฒันา กรรมการ และเลขานุการ -นายสุเนตร เอมวฒันา- 



   บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 

  

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 2 

การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการ 

บริษัทขา้พเจา้ไมมี่เหตุอนัควรสงสยัวา่ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือ ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้ง

แจง้ในสาระสาํคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนั

ควรสงสัยว่า ขอ้มูลดังกล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทําใหผู้อ้ื่นสําคัญผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสะระสําคัญ 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร หรือนายสุเนตร เอมวฒันา  เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้า

ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร หรือนายสุเนตร เอมวฒันา กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่

ขอ้มลูท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายตนั  ภาสกรนที ประธานกรรมการ -นายตนั ภาสกรนที- 

2. นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร รองประธานกรรมการ -นางสาวสนิุสา สขุพนัธุถ์าวร- 

3. นายชิว ไฮ เซียน  เฮสเตอร ์อารเ์ธอร ์ กรรมการ -นายซิว ไฮ เซียน เฮสเตอร ์อารเ์ธอร-์ 

4. นายโช   เอว่ีย จิ้ น กรรมการ -นายโช เอวี่ ย จิ้น- 

5. นางสาวฐิติมา  ศรีอุทยัศิริวงศ ์ กรรมการ -นางสาวฐิติมา ศรอีทุยัศิรวิงศ-์ 

6. นางดารุณี   กฤตบุญญาลยั  กรรมการ -นางดารณุี กฤตบญุญาลยั- 

7. นายดาํรงค ์  พฤกษะริตานนท ์  กรรมการ -นายดาํรงค ์พฤกษะรติานนท-์ 

8. นางสุลาวลัย ์ พฤกษะริตานนท ์  กรรมการ -นางสลุาวลัย ์พฤกษะรติานนท-์ 

9. นายสุเนตร   เอมวฒันา  กรรมการและเลขานุการ -นายสเุนตร  เอมวฒันา- 

10. นายเกรียง    ยรรยงดิลก  กรรมการตรวจสอบ -นายเกรยีง  ยรรยงดิลก- 

11. นายนพพร    พิชา กรรมการตรวจสอบ -นายนพพร พิชา- 

12. นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ  กรรมการตรวจสอบ -นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ- 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1.  นางสาวสุนิสา   สุขพนัธุถ์าวร กรรมการ และกรรมการบริหาร -นางสาวสนิุสา สขุพนัธุถ์าวร- 

2.  นายสุเนตร เอมวฒันา กรรมการ และเลขานุการ -นายสเุนตร เอมวฒันา- 

 



   บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                                                                         เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอาํนาจควบคุม 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2547 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 1 

บริษทัโออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอาํนาจควบคมุ 

ชื่อ-สกุล 

 

อายุ 

(ปี) 
คณุวุฒทิางการศึกษา 

สดัสว่น

การถือหุน้

ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

นายตนั  ภาสกรนที 45 ปริญญาเอก ปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

26.45 คู่สมรส 2542 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และ

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

        2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จาํกดั 

        2544 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 

คุณสุนิสา  สุขพนัธุถ์าวร 35 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (การเงิน) 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

18.58 คู่สมรส 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ และ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

       2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จาํกดั 

       2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 

คุณ โช เอวี่ย จิ้น 45 ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน  

สาขาวารสารและสิ่งตีพิมพ ์

5.58 - 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ และ

กรรมการบริหาร 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

    มหาวิทยาลยัซื่อซิง   2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จาํกดั 

       กรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 

      2536 - 2537 ผูจ้ดัการฝ่ายขายแฟรนไชส ์ บริษัท ซิ่ว หวี่ ซู ่ซื่อ เหลียน สว่อ จาํกดั 

คุณฐิติมา  ศรีอุทยัศิริวงศ ์ 51 ประสบการณด์า้นธุรกิจอาหารมากว่า 10 ปี 2.88 - 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

     2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จาํกดั  

     2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 

คุณดารุณี  กฤตบุญญาลยั 56 ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 1.30 - 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

    จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั      

นายสุเนตร เอมวฒันา 36 ปริญญาตรี  สาขาบญัชีการเงิน 0.06 - 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

    มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จาํกดั  

      2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 

 



   บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                                                                         เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอาํนาจควบคุม 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2547 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 2 

ชื่อ-สกุล 

 

อายุ 

(ปี) 
คณุวุฒทิางการศึกษา 

สดัสว่น

การถือหุน้

ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

นายดาํรงค ์ พฤกษะริตานนท ์ 57    0.90 - 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

        2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 

นายนพพร  พิชา 57 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรก์ารเกษตร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- - 2547 - ปัจจุบนั

2542 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท บริหารสินทรพัยก์รุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

   ปริญญาโท สาขาพฒันาเศรษฐกิจ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

     

นายเกรียง  ยรรยงดิลก 66 ปริญญาตรี  สาขาบญัชี - - 2547 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์      

นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธิ์ 46 ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร ์ - - 2547 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

   มหาวิทยาลยั โอคลาโฮมา สเตท      

  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์      

   มหาวิทยาลยั โอคลาโฮมา สเตท      

นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร ์

อารเ์ธอร ์

44 ปริญญาโท Executive Program 

Michigan Business School, USA 

0.08 - 2547 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

    University of Michigan   2545 - ปัจจุบนั CEO Asia Delifrance Asia Co., Ltd 

     Ann Arbor, USA   2531-2544 กรรมการผูจ้ดัการ Tricon Co., Ltd (Thailand , Singapore, 

Indochina) 

นายปรีชา  อจัฉรานนท ์

 

43 ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- - 2545-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี          

และการเงิน 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

   ปริญญาโท สาขาบญัชี   2544 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษัท เอ เอ็ม ดี ประเทศไทย จาํกดั 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   2543 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ บริษัท เดอะ พิซซ่า จาํกดั (มหาชน) 

    ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 3765    การเงิน  

 

 

 



   บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                                                                         เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอาํนาจควบคุม 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2547 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 3 

ชื่อ-สกุล 

 

อายุ 

(ปี) 
คณุวุฒทิางการศึกษา 

สดัสว่น

การถือหุน้

ในบริษทัฯ 

(%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์าํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

นายอชิร  พฒันสินธุ ์ 37 ปริญญาตรี  นิเทศน์ศาสตรบ์ณัฑิต 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

0.02 - 2545-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันา

ธุรกิจ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

   ปริญญาโท สาขา Technology Management   2544-2545 ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษัท โออิชิ ราเมน จาํกดั 

    Mercer University   2539-2544 Marketing Manager บริษัท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

นายไพศาล อ่าวสถาพร 40 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - - 2547 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 2 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

   Indiana Institute of Technology, Fort 

Wayne, Indiana, USA 

  2545 – 2547 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตัิการ

และอบรม 

Global Kitchen Co., Ltd  

 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ   2542 – 2545 ผูจ้ดัการเขต Yum Brands

   Johnson & Wales University, Providence,

Roade Island, USA 

     

 

 

 

 

 

 

 



 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                                                            เอกสารแนบ2-1 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2547 

    

เอกสารแนบ 2 -1 

เอกสารแนบ 2-1 

 รายละเอยีดการดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร และผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั โออชิิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตุ:    S  : กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม      C :  ประธานกรรมการ     D : กรรมการบริษัท ED  : กรรมการบริหาร 

MD           :                กรรมการผูจ้ดัการ               SEVP              :               รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    M : ผูบ้ริหาร                 AD : กรรมการตรวจสอบ 

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 
นายตนั 

ภาสกรนที 

นางสาวสุนิสา  

สุขพนัธุถ์าวร 

นายโช 

เอี่ยว จิ้ น 

นายสุเนตร 

เอมวฒันา 

นายดาํรงค ์ 

พฤกษะริตานนท ์

นางสาว      

ฐิติมา 

ศรีอุทัยศิริวงศ ์

นางดารุณี    

กฤตบุญญาลยั 

นายนพพร 

พิชา 

นายเกรียง 

ยรรยงดิลก 

นายไพรสณัฑ ์

วงศส์มิทธิ์ 

นายชิว ไฮ เซียน 

เฮสเตอร ์อารเ์ธอร ์

นายปรีชา  

อฉัรานนท ์

นายอชิระ  

พฒันสินธุ ์

นายไพศาล 

อ่าวสถาพร 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  S C ED MD S D ED S D ED S D D S D D AD AD AD D ED M M M 

บริษัทยอ่ย 

บจก. โออิชิ ราเมน C S D S D S D S D - S D         

บจก. โออิชิ เทรดดิ้ง C S D S D S D S D S D S D         

บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

บจก. คู่รกั สดูดิโอ S D S D             

บจก. เดอะ คลาสสิค สตดูิโอ S D S D             

บจก. ที. วาย. แมริเอจ  สตดูิโอ S D S D    S D         

บจก. แทงคก์ิ้ว เซอรว์สิ S D S D S D   S D MD         

บจก. ปิกาโซ่ เวดดิ้ง สตดูิโอ  S D S D             

บจก. ปีเลิฟ สตดูิโอ S D S D             

บจก. โฟโต ้ทเูดย ์ S D S D             

บจก. มาย เมโมรี่ สตดูิโอ S D S D             

บจก. แมรี่มี เวดดิ้งสตดูิโอ S D S D             

บจก. โมเดอรน์ เวดดิ้ง สตดูิโอ S D S D             

บจก. ยวัร ์สตดูิโอ S D S D             

บจก. เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซลัแทน้ท์ S D S D S D            

บจก. เวดดิ้ง เบลล ์ S D S D S D            

บจก. เวดดิ้ง พลาซ่า S D S D S D MD   S D         

บจก. ไวท ์แมรี่ สตดูิโอ S D S D             

บจก. อินเตอร ์ไบร ์สตดูิโอ S D S D             

บจก. สยาม เอ อาร ์ไอ       MD        

บจก.  บริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์        SEVP       

บจก. เอสซีเอ็มบี          MD     

บมจ. เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้           D  AD    



 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 2-2  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 

                                

เอกสารแนบ 2 - 2 

เอกสารแนบ 2-2 

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

ลาํดบัท่ี รายช่ือกรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จาํกดั บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ ง จาํกดั 

1 นายตนั ภาสกรนที S D C ED MD S D C ED MD 

2 นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร S D ED S D ED 

3 นายโช เอี่ยว จิ้ น S D ED S D ED 

4 นายหลิน อิง เซียน - S D 

5 นายดาํรง  พฤกษะริตานนท ์ - S D 

6 นายสุเนตร  เอมวฒันา S D S D 

7 นางสาวฐิติมา  ศรีอุทยัวงศ ์ S D S D 

 

หมายเหต ุ

S : กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม C : ประธานกรรมการ  D: กรรมการ    

ED : กรรมการบริหาร    

 



 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                                     เอกสารแนบ 3  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2547 

       

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 1 

 

บริษทั โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั(มหาชน) ไดร้บัการจดัตั้งข้ึนตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน โดยม ีนายนพพร พิชา เป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเกรียง ยรรยงดิลกและนายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ เป็นกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตการปฏิบติังาน หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ตามขอ้กาํหนดและแนวทาง 

ปฏิบติัท่ีดีสาํหรบัคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยในปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดั

ใหม้ีการประชุมรวมทั้งส้ิน 9 ครั้ง ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. สอบทานการจดัทาํงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2547 ในการน้ีไดมี้การซกัถามประเด็นท่ีเป็น 

สาระสาํคญัเพื่อใหง้บการเงินมีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและครบถว้นเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรอง 

ทัว่ไป นอกจากน้ียงัไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชีเพื่อขอทราบขอ้สงัเกตเกี่ยวกบังบการเงินและการควบคุมภายในดา้น 

บญัชีซ่ึงไม่มีประเด็นท่ีผิดปกติและเป็นสาระสาํคญั 

2. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ท่ีทางตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยไดแ้นะแนวไว ้นอกจากน้ีไดส้อบทานการปฏิบติัและการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทในรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมทั้งดแูลใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้

และผูมี้สว่นไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเป็นธรรม 

3. ประเมินความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พบวา่ บริษัทและบริษัทยอ่ยมีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจและไมพ่บขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั 

4. กาํกบั ดูแลงานตรวจสอบภายในโดยใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบ พิจารณาผลการตรวจสอบและ

ขอ้เสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายในอนัเก่ียวเน่ืองกบัระบบการควบคุมภายในพรอ้มทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่าย

จดัการเพื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขตามควรแกก่รณีโดยทาํการติดตามความคืบหน้าของการปรบัปรุงแกไ้ขอยา่ง

ต่อเน่ือง  

 

สาํหรบัปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัท ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง 

นายสุพจน์ สิงหเ์สน่ห ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 2826 หรือนางสาวสมบรูณ ์ศุภศิริภิญโญ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 

3731 หรือนายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4195 แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชีจาํกดัเป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษัทอีกวาระหน่ึง และไดอ้นุมติัค่าตอบแทนในการสอบบญัชีจาํนวนปีละ 3,680,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปีท่ีผ่าน

มา 

 

 

 

 

  

        ( นายนพพร  พิชา ) 

             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 



 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                                     เอกสารแนบ 3  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2547 

       

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 2 

 

บริษทั โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน 

  
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  และงบการเงินรวมของบริษัท 
โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถงึข้อมลูสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่ว
จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัอิยา่งสม่ําเสมอ และใช้ดลุยพินิจ
อย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการจดัทํา รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 
 
 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบบริหารความเสีย่ง และให้มีและดํารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและ
มีประสทิธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้อยา่งมีเหตผุลวา่ข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดาํรงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ 
ตลอดจนเพ่ือไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 
 
 ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบญัชีและคณุภาพ
ของรายงานทางการเงิน  สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสีย่ง โดย
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปี
แล้ว 
 
 งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ 
บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารตา่ง ๆ 
เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏ
ในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
 
 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลได้วา่งบการเงินของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  และงบการเงินรวมของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) และบริษัทยอ่ย สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2547 มีความเช่ือถือได้ โดยถือปฏิบติัตามตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป และปฏิบติัถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 
   
 

                          (นายตนั ภาสกรนที)                                                 (นายซิว ไฮ เซียน เฮสเตอร ์อารเ์ธอร)์  

                       ประธานกรรมการบริษัท                                                       ประธานกรรมการบริหาร  
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