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ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 1 

 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2542 คุณตนั ภาสกรนที ไดเ้ร่ิมเปิดใหบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตญ่ี์ปุ่นตลอดทั้งวนัแห่งแรกในประเทศ
ไทย ท่ีสุขมุวิท 55 ภายใตช่ื้อ “โออิชิ” ต่อมาในปี 2543 ไดจึ้งไดจ้ดัตั้ง บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เดิมช่ือ บริษทั 
โออิชิ เรสเตอร์รอง จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น และในปี 2545บริษทัฯ มีการ
ปรับโครงสร้างการดาํเนินงานเพื่อดาํเนินธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นหลายรูปแบบ รวมทั้งร้านเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีทุน
จดทะเบียนและชาํระแลว้เป็น 300 ลา้นบาท และมีบริษทัย่อยจาํนวน 2 บริษทั คือ บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั ประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารประเภทบะหม่ีญ่ีปุ่ น และบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายชาเขียว ภายใตช่ื้อ “โออิชิ กรี
นที” และทาํหนา้ท่ีเป็นครัวกลางใหก้บัร้านอาหารของกลุ่มบริษทัฯ 

 ในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีการประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ร้านอาหารญ่ีปุ่นและร้านเบเกอร่ี แบ่งออกเป็น 
ร้านอาหารญ่ีปุ่นประเภทบุฟเฟต์ ภายใตช่ื้อ “โออิชิ บุฟเฟต”์ “โออิชิ เอก็เพรส”  “ชาบูชิ” และ "โออิชิ แกรนด"์ ร้านอาหารประเภท
ตามส่ัง ภายใตช่ื้อ “โออิชิ ราเมน” “โออิชิ ซูชิบาร์” “ลอ็ก โฮม” “โอเค สุก้ี” ร้านเบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพ ภายใตช่ื้อ “IN&OUT the Bakery 
Cafe” และ “Char for Tea” รวมถึง บริการจัดเลีย้งนอกสถานท่ีและจัดส่งถึงบ้าน และธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารญ่ีปุ่น ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2548 บริษทัฯ มีสาขาร้านอาหารรวมทั้งส้ิน 86 สาขา ทัว่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ พทัยา ชลบุรี จาํนวน
รวม 82 สาขาเปิดดาํเนินการโดยบริษทั โออิชิ และอีก 4 สาขาในจงัหวดัภูเก็ต เปิดเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ 2) ธุรกิจเคร่ืองด่ืม ไดแ้ก่ 
เคร่ืองด่ืมชาเขียว ภายใตช่ื้อ “โออิชิ กรีนที” และเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไมผ้สมอะมิโน ภายใตช่ื้อ “อะมิโน โอเค” 

 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจเป็นผูจ้าํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม ตั้งแต่ปี 2545 โดยว่าจา้งผูผ้ลิตภายนอกผลิตเคร่ืองด่ืม
ดงักล่าวขนาด 350 มิลลิลิตร ต่อมาในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2546 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงศกัยภาพในการเติบโตของตลาดเคร่ืองด่ืมชา
เขียวพร้อมด่ืม จึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียว  

ปี 2548 แมว้า่เป็นปีท่ีบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ประสบกบัเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย เร่ิมตั้งแต่การเผชิญเร่ืองความ
เขา้ใจผดิของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้เม่ือตน้ปี บริษทัฯ ก็ไดพ้ิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนเองและแสดงความรับผิดชอบท่ีจะป้องกนัมิให้
เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนในระบบการผลิตดว้ยการลงทุน 52 ลา้นบาทเพื่อติดตั้งระบบมาตรฐานความปลอดภยัในการผลิตเคร่ืองด่ืมท่ี
ทนัสมยัท่ีสุดท่ีผูบ้ริโภคจะมัน่ใจไดถึ้งมาตรฐานความปลอดภยั ท่ีโออิชิ กรุ๊ป ตั้งใจมอบให้      ต่อดว้ยความสําเร็จอย่างเกินความ
คาดหมายของ “รวยฟ้าผา่” ท่ีผลกัดนัใหส่้วนแบ่งทางการตลาดของโออิชิ กรีนทีพุ่งข้ึนถึง 60.9% ในเดือนสิงหาคม 2548 จากนั้นไม่
นานก็เกิดกระแสความเขา้ใจผิดเร่ืองคาเฟอีนและนโยบายของภาครัฐเร่ืองการปรับลดราคาปลีกชาเขียวพร้อมด่ืมท่ีเพิ่งผ่านไปเม่ือ
ปลายปี     

ปลายปี 2548 ยงัมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอีกอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนและย ัง่ยืน ทั้งในเร่ือง
น่ายนิดีท่ีโออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการรับรอง ISO 9001:2000 ท่ีเป็นโครงการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตต่อเน่ืองจากการ
ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GMP ซ่ึงการไดรั้บการรับรอง ISO 9001:2000 หมายถึงเคร่ืองหมายแห่งมาตรฐานสากลเร่ืองระบบจดัการ
อยา่งมีประสิทธิภาพของโรงงานผลิตท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร หน่วยงานท่ีเป็นหัวใจหลกัของธุรกิจของเรา ในปีน้ีบริษทัฯ ยงัมี
แผนท่ีจะทาํตลาดอยา่งจริงจงัต่อเน่ืองจากการออกผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมใหม่ Amino OK ท่ีวางตลาดเม่ือปลายปีท่ีผา่นมา ประกอบกบั
ความร่วมมือดา้นการจดัจาํหน่ายในประเทศของทั้งบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ดีทแฮล์ม จาํกดั ท่ีจะเสริมความ
แขง็แกร่งดา้นระบบการจดัจาํหน่ายโออิชิ กรีนทีใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคทัว่ทุกพื้นท่ีของประเทศไทย   

ปี 2549 บริษทัฯ ไดรั้บกาํลงัเสริมจากกลุ่มบริษทั นครช่ืน จาํกดั และ Bengena International Ltd. จากประเทศฮ่องกง ซ่ึงทั้ง
สองบริษทัต่างมีเครือข่ายดา้นธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งเขม้แข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ   นัน่หมายถึงการเสริมความ
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ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 2 

แข็งแกร่งในการจดัจาํหน่ายสินคา้ของโออิชิไปยงัตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียสามารถเป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ข้ึน และปีน้ีบริษทัฯ จะไดเ้ปิดดาํเนินการผลิตชาเขียว ณ โรงงานแห่งท่ี 2 ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครใน
เดือนพฤษภาคม  ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตแบบขวดรวมเป็น 45 ลา้นขวดต่อเดือน และแบบกล่อง 21 ลา้นกล่องต่อเดือน 
เพื่อรองรับปริมาณความตอ้งการบริโภคชาเขียวและเคร่ืองด่ืมแนวใหม่อ่ืนๆ ท่ีจะเกิดข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบา้นท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย   

ผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2548 (รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม) มีการปรับตวั
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการขายปี 2548 เท่ากบั 4,667 ลา้นบาท ปรับเพิ่มข้ึนจากปี 2547 ประมาณ 1,395 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัราร้อยละ 43  

ในส่วนกาํไรสุทธิ ปี 2548 กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิ 624 ลา้นบาท โดยปรับเพิ่มข้ึน 137 ลา้นบาท หรือร้อยละ 28 เม่ือเทียบกบัปี 
2547  

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 375 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 187.5 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตรา 

ไวหุ้น้ละ 2 บาท เป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 375 ลา้นบาท  
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ส่วนที่ 2 
รายละเอยีดบริษัทออกหลกัทรัพย์ 

 
 

ช่ือบริษทั    : บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นและเบเกอร่ี เคร่ืองด่ืมชาเขียว 
  และอะมิโน โอเค ภายใตช่ื้อสินคา้ “โออิชิ”  

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 9 ชั้นท่ี 20 อาคาร ยเูอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคาํแหง สวนหลวง กรุงเทพฯ 
10250 

เลขทะเบียนบริษทั   : 0107547000150 

โฮมเพจบริษทั   : www.oishigroup.com 

โทรศพัท ์    : 0-2717-2244 

โทรสาร    : 0-2717-3920 
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สว่นที่ 2 หน้าท่ี 2 

1. ปัจจัยความเส่ียง 

1.1 ความเส่ียงในด้านการจดัหาพืน้ทีเ่ช่าสําหรับขยายสาขาใหม่และรักษาพืน้ทีเ่ช่าสําหรับสาขาเดมิ 

เน่ืองดว้ยทาํเลท่ีตั้งของสาขาเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกบัสภาวะการแข่งขนัท่ี
รุนแรงในธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบนั ส่งผลให้เกิดขอ้จาํกดัต่อผูป้ระกอบการในการแสวงหาพื้นท่ีขยายสาขาใหม่ท่ี
มุ่งเน้นการเช่าพื้นท่ีในห้างสรรพสินค้าในแหล่งชุมชน เน่ืองจาก ผูป้ระกอบการห้างสรรพสินค้าจะเลือกร้านค้า
หลากหลายประเภทเขา้มาเสริมความตอ้งการของลูกคา้ของห้างฯ ดงันั้น หากห้างฯ ใดท่ีมีร้านอาหารประเภทเดียวกนั
กบัร้านอาหารของบริษทัฯ ก็อาจส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถขยายสาขาใหม่ในห้างฯ แห่งนั้นได ้แต่ดว้ยช่ือเสียงการ
ดาํเนินธุรกิจท่ีดีของบริษทัฯ และความนิยมของลูกคา้ในร้านอาหารของ “โออิชิ” ทาํใหส่้วนใหญ่บริษทัฯ จะไดรั้บเชิญให้
จองพื้นท่ีล่วงหนา้กบัห้างฯ ก่อนท่ีห้างฯ จะเปิดดาํเนินการ ทาํให้บริษทัฯ สามารถทาํการจดัหาพื้นท่ีสาขาใหม่ไดต้าม
เป้าหมาย ประกอบกบันโยบายการขยายสาขาใหม่ในพื้นท่ีต่างจงัหวดัท่ีสําคญัๆ ดว้ยระบบแฟรนไชส์ทาํให้บริษทัฯ
สามารถลดความเส่ียงในเร่ืองการจดัหาทาํเลการขยายสาขาไดท้างหน่ึง 

โดยปกติธุรกิจลกัษณะของสัญญาเช่าพื้นท่ีจะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 3 ปีและสามารถต่ออายสุัญญาเช่าไดอี้ก 3 ปี และ
ในปี 2549 - 2550 สัญญาเช่าส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ท่ีมีจะหมดอายุลง บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บการต่ออายุ
สัญญาเช่า หรืออาจมีการปรับอตัราค่าเช่าเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงบริษทัฯ ประเมินวา่บริษทัฯ จะสามารถขอต่อสัญญาได ้เน่ืองดว้ย
การปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาเช่าเป็นอยา่งดีตลอดมา  

 

1.2 ความเส่ียงต้นทุนจากการเส่ือมสภาพของวตัถุดบิและผลติภัณฑ์  

เน่ืองจากในการดาํเนินธุรกิจร้านอาหารนั้น บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัคุณภาพ ความสดใหม่ของของวตัถุดิบและ
ผลิตภณัฑ์เป็นหลกัสาํคญั มากกว่าร้อยละ 50 ของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ผกั ผลไม ้และ
ขนมปัง มีอายกุารใชง้าน การบริโภค และการเกบ็รักษาสั้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิต และความสามารถใน
การแข่งขนัของผูป้ระกอบการร้านอาหารได ้หากขาดการบริหารจดัการและควบคุมการใชว้ตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ี เพื่อลดความเส่ียงทางดา้นตน้ทุนจากการเส่ือมสภาพ และเพื่อรักษาความสดใหม่ของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์บริษทั
ฯ ไดก้าํหนดนโยบายการจดัซ้ือและการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั ดว้ยการสั่งซ้ือในลกัษณะวนัต่อวนั ในจาํนวนท่ี
พอเพียงและจดัเก็บในห้องเยน็รักษาอุณหภูมิเพื่อลดการเส่ือมสภาพของวตัถุดิบ และมีระบบการควบคุมสต๊อกแบบ 
First-In-First-Out (FIFO) และทาํฉลากระบุวนัท่ีเพื่อใหง่้ายต่อการนาํเขา้สู่กระบวนการผลิต สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ
ความสดใหม่วนัต่อวนั บริษทัฯ ได้กาํหนดให้แต่ละสาขาดาํเนินการตรวจสอบความตอ้งการของผลิตภณัฑ์แต่ละ
ประเภทเพื่อใชใ้นการวางแผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละวนั รวมทั้งไดด้าํเนินกลยทุธ
ส่งเสริมการขายเพ่ือระบายสินคา้ดงักล่าวอีกดว้ย 

นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัจา้งบริษทั ฮาว ีฟูด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั - บริษทัชั้นนาํในการบริหารจดัการการ
จดัส่ง การเก็บรักษา และการกระจายวตัถุดิบ – ให้เป็นผูด้าํเนินการกระจายสินคา้สู่ร้านคา้ในเครือ และควบคุมการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง  ป ร ะ เ ภ ท สิ น ค้ า แ ช่ ง แ ข็ ง  แ ล ะ ข อ ง แ ห้ ง ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ  
ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวจะส่งผลให้บริษทัฯ สามารถควบคุมตน้ทุนจากการเส่ือมสภาพวตัถุดิบและตน้ทุนในการเก็บ
รักษาสินคา้ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนับริษทัฯ ไดบ้ริหารจดัการควบคุมอตัราการสูญเสียของสินคา้ท่ี
เหลือจากการขายให้อยูใ่นระดบัเฉล่ียประมาณร้อยละ 5 ซ่ึงเป็นนโยบายของบริษทัฯ  

1.3   ความเส่ียงด้านความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 
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ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลิตและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  เน่ืองจาก
บริษทัฯ ไม่สามารถปรับราคาขายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบท่ีผนัผวนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมี
นโยบายในการจาํกดัความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการทาํสัญญาตกลงราคา คุณภาพ และปริมาณซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้กบัผูจ้ดั
จาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายจะจดัส่งสินคา้ให้แก่บริษทัฯ ตามรายการสั่งของเป็นคร้ังๆ จนครบจาํนวนตามสัญญา เช่น 
การสัง่ซ้ือเน้ือสัตว ์การสัง่ซ้ืออาหารทะเลจากต่างประเทศ และวตัถุดิบท่ีเป็นอาหารสาํเร็จรูป เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ยงัไดใ้ชก้ลยทุธการออกรายการอาหารท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุน้และจูงใจใหผู้บ้ริโภคเลือกรับประทานอาหารท่ีมีความ
หลากหลาย ทาํใหต้น้ทุนสินคา้มีการกระจายตวั รวมถึงการบริหารตน้ทุนวตัถุดิบและราคาอาหารใหมี้ความสัมพนัธ์ใน
เชิงกาํไร และลดปริมาณการผลิตหรือยกเลิกการผลิตในรายการอาหารท่ีมีตน้ทุนวตัถุดิบสูงแต่ยอดขายตํ่า เป็นตน้ ดงันั้น 
จากการดาํเนินงานท่ีผา่นมาบริษทัฯ จึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากการผนัผวนของราคาวตัถุดิบอยา่งมีนยัสาํคญั 

1.4    ความเส่ียงจากการส่ังซ้ือบรรจุภณัฑ์จากผู้จดัจาํหน่ายทีม่ีอยู่น้อยราย 

การประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมชาเขียว ตน้ทุนการผลิตท่ีสาํคญัประกอบดว้ย บรรจุภณัฑ์ ประเภทกล่อง UHT และขวด 
PET แบบ Hot Filled พร้อมฝาเกลียว สัดส่วนของตน้ทุนการผลิตดงักล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47 ของตน้ทุน
การผลิตทั้งหมด ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯ มีการสั่งซ้ือบรรจุภณัฑป์ระเภทกล่อง UHT จากผูผ้ลิตท่ีมีอยูร่ายเดียวในตลาด 
และประเภทขวด PET จากผูผ้ลิตท่ีมีอยูส่องรายในตลาด  และจากประสบการณ์การสั่งซ้ือบรรจุภณัฑท่ี์ผา่นมาบริษทัฯ มี
การวางแผนการสัง่ซ้ือและการจดัส่งท่ีดีและต่อเน่ืองร่วมกบัผูผ้ลิตรายปัจจุบนัทาํใหไ้ม่เกิดปัญหาในการดาํเนินงาน 

อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนั บริษทัฯ ทาํสัญญากบัผูผ้ลิตขวด PET รายหน่ึงในสองรายดงักล่าวให้เขา้มาดาํเนินการจดัตั้ง
สายการผลิตขวด PET และเช่ือมต่อกบัสายการผลิตเคร่ืองด่ืมของบริษทัฯ โดยตรง ในบริเวณโรงงานของบริษทัฯ ท่ี
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และบริษทัฯไดว้างแผนเช่าพื้นท่ีเปิดดาํเนินการผลิตชาเขียวชนิดขวด PET โดยตรงกบัผูผ้ลิต
ขวด PET ท่ีโรงงานอมตะนคร โดยคาดวา่จะเปิดดาํเนินการในเดือนพฤษภาคม 2549 ทั้งน้ีเพื่อลดตน้ทุนการขนส่ง และ
ลดความเส่ียงของการขาดแคลนขวดในการผลิต โดยผูผ้ลิตขวดดงักล่าวตกลงท่ีจะผลิตและขายขวดใหก้บับริษทัฯ ดว้ย
กาํลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรท่ีนาํมาติดตั้งไวท่ี้โรงงานของบริษทัฯ ทั้งหมด แต่หากบริษทัฯ ไม่สามารถผลิตเคร่ืองด่ืมท่ี
บรรจุในขวด PET ไดด้ว้ยสาเหตุอะไรก็ตาม ผูผ้ลิตขวดรายน้ีจะสามารถขายขวด PET ใหก้บัลูกคา้รายอ่ืนไดแ้ต่ตอ้งทาํ
การผลิตใหก้บับริษทัฯ เป็นอนัดบัแรก 

1.5     ความเส่ียงจากการพึง่พงิบริษทัผู้จดัจาํหน่ายรายใหญ่ 

ปัจจุบนับริษทัฯ ไดท้าํสัญญาระยะเวลา 5 ปีว่าจา้งบริษทั ดีทแฮล์ม จาํกดั ให้เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายและการกระจายสินคา้
เคร่ืองด่ืมเขา้สู่ช่องทางการจดัจาํหน่ายประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ปลีกสะดวกซ้ือ(Convenience Store) 
ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) สถานีป้ัมนํ้ ามนั มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาเก็ต และดิสเคา้ทส์โตร์ เป็นตน้ โดยสัญญา
ดงักล่าวสามารถขยายเวลาออกไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง คร้ังละ 3 ปี หากไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้บอกเลิกสัญญา 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระเมินศกัยภาพของดีทแฮลม์แลว้พบว่า ดีทแฮล์มเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีมีประสบการณ์ยาวนานและมี
ความชาํนาญสูงในการทาํตลาดและการขายใหก้บัสินคา้ มีระบบและช่องทางการกระจายสินคา้ทัว่ถึงทุกช่องทางจนถึง
ผูบ้ริโภคการกระจายสินคา้ผ่านบริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายจะครอบคลุมทั้งร้านคา้ปลีกและร้านคา้ส่ง และในปี 2548 สัดส่วน
ยอดขายผ่านดีทแฮล์มคิดเป็นประมาณร้อยละ 67 ของยอดขายเคร่ืองด่ืมชาเขียวทั้งหมด ดว้ยนโยบายดงักล่าวอาจจะ
ประเมินเป็นความเส่ียงของบริษทัฯ ในการพึงพิงบริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ หากบริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายรายน้ีไม่สามารถ
ดาํเนินการกระจายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัฯ ไดต้ามเป้าหมายยอดขายท่ีไดต้กลงไว ้แต่ดว้ยช่ือเสียงและศกัยภาพการทาํตลาด
ของดีทแฮลม์ และผลการกระจายสินคา้ท่ีทัว่ถึงในปัจจุบนั บริษทัฯ มีความเช่ือถือมัน่ว่าดีทแฮลม์จะสามารถดาํเนินการ
กระจายสินคา้ใหก้บับริษทัฯ ไดต้รงตามเป้าหมายท่ีไดต้กลงร่วมกนัไว ้  และบริษทัฯ ไดท้าํสัญญาระยะเวลา 3 ปีว่าจา้ง
บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) ให้เป็นผูจ้ ัดจาํหน่ายและการกระจายสินคา้เคร่ืองด่ืมชาเขียวเขา้สู่ช่องทางการจดั
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จาํหน่ายประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ร้านคา้ส่ง(ยี่ป๊ัว) ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม สถานีนํ้ ามนั มินิมาร์ท ร้านขายยา และร้านสะดวกซ้ือ 
เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ประเมินศกัยภาพของบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) แลว้พบว่าบริษทั เสริมสุขเป็นผูจ้ดั
จาํหน่ายท่ีมีประสบการณ์ยาวนานและมีความชาํนาญสูงในการทาํตลาดและการขายให้กบัสินคา้ มีระบบและช่องทาง
การกระจายสินคา้ทัว่ถึงทุกช่องทางจนถึงผูบ้ริโภค โดยสามารถจดัจาํหน่ายสินคา้โออิชิ  กรีนที ใหก้บัร้านคา้เลก็ๆ และ
ร้านอาหารต่างๆทัว่ประเทศ  โดยมีรถท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้คร้ังน้ีถึง 1,500 คนั  ซ่ึงสามารถเยี่ยมร้านคา้ไดจ้าํนวน 
28,000 ร้านคา้ทุกๆ 3 วนั   

 บริษทัฯไดด้าํเนินการหาพนัธมิตรเพื่อเขา้ร่วมทุน ซ่ึงในปี 2549 บริษทัฯ ไดมี้การทาํสัญญาเขา้ร่วมทุนระหว่าง
บริษทัโออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กบับริษทั นครช่ืน จาํกดั และ Bengena International Ltd.  ซ่ึงมีเครือข่ายดา้นธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเขม้แข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ   จะมีส่วนท่ีจะเสริมความแข็งแกร่งในการจดัจาํหน่าย
สินคา้ของโออิชิไปยงัตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ยิง่ข้ึน  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1  ประวตัคิวามเป็นมาและการเปลีย่นแปลงและพฒันาทีสํ่าคญั 

เม่ือว ันท่ี 9 กันยายน 2542 คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู ้จัดการ ได้เปิดให้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
สไตลบุ์ฟเฟตต์ลอดทั้งวนัแห่งแรกในประเทศไทย ภายใตช่ื้อ “OISHI” หรือ “โออิชิ” ท่ีสุขมุวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ซ่ึง
สร้างความแตกต่างและความแปลกใหม่ให้แก่ผูบ้ริโภคทั้งรูปแบบการให้บริการและราคา โดยคาํนึงถึงความสดใหม่
และความคุม้ค่าของผูบ้ริโภคเป็นสําคญั ทาํให้ไดรั้บกระแสตอบรับอย่างสูงจากผูบ้ริโภค  ส่งผลให้ช่ือ “โออิชิ” มี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ไดรั้บความนิยม และความเช่ือถือจากกลุ่มลูกคา้ทุกเพศทุกวยัอยา่งรวดเร็ว ต่อมาในปี 2543 ไดจ้ดัตั้ง 
บริษทั โออิชิ เรสเตอร์รอง จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ลา้นบาท (ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โออิชิ กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ”) กิจการร้านอาหารไดเ้ร่ิมขยายสาขาออกไปในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ เพื่อตอบรับกระแสความ
นิยม และความตอ้งการของลูกคา้ ต่อมาบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น
และเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ จึงไดเ้ปิดร้านอาหารประเภทดงักล่าว ภายใตช่ื้อร้านคา้ต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ี
แตกต่างกนัของกลุ่มลูกคา้ ดงัสามารถลาํดบัพฒันาการสาํคญัของธุรกิจในกลุ่มบริษทัฯ จากอดีตถึงปัจจุบนั ไดด้งัน้ี  
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พฒันาการสําคญัของธุรกจิในกลุ่มบริษทัฯ 

 

 

 

 ปี 2542 -  เปิดดาํเนินการร้านอาหารญ่ีปุ่ น “โออิชิ” สาขาแรกท่ีสุขมุวทิ 55 (ซอยทองหล่อ) 

 ปี 2544 -  เปิดใหบ้ริการร้านบะหม่ีญ่ีปุ่ น ดว้ยรสชาติท่ีถูกปากคนไทยและรูปแบบการตกแต่งร้าน               
ท่ีทนัสมยัภายใตช่ื้อ “โออิชิ ราเมน” 

-   เปิดใหบ้ริการร้านเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ “อิน แอนด์ เอาท์ เดอะเบเกอร่ี คาเฟ่” 

 ปี 2545 - เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานวนสไตลลบ์ุฟเฟ่ต ์ท่ีบริการทั้งขา้วป้ันหนา้ต่างๆ และสุก้ี
หมอ้ไฟญ่ีปุ่ น ภายใตช่ื้อ “ชาบูชิ” 

- เปิดร้านคา้แบบสะดวกซ้ือสาํหรับขา้วป้ันหนา้ต่างๆ ภายใตช่ื้อ “โออิชิ ซูชิบาร์” 

- เปิดบริการ Dining Complex ภายใตช่ื้อ “ลอ็กโฮม” 

ปี 2546 - เปิดดาํเนินการครัวกลางแห่งใหม่ท่ีโรงงานนวนคร หน่วยผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อ
สนบัสนุนการขายภายในร้านคา้ของบริษทัฯ  

-  เร่ิมการผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียวออกสู่ตลาด ภายใตช่ื้อ “โออิชิ กรีนที” 

- เปิดใหบ้ริการร้านสุก้ีและบาร์บีคิว ภายใตช่ื้อ “โอเคสุกีแ้อนด์บาร์บีคิว” 

- ดาํเนินธุรกิจแฟรนไชส์ สาํหรับร้านโออิชิ ราเมน และ “อิน แอนด์ เอาท์ เดอะเบเกอร่ี คาเฟ่” 

 ปี 2547 

 

 

 

 

 

 

 ปี 2548 

 ปี 2549 

 

 

 

  

- แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2547 

- นาํหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัเขา้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

     ในนาม “OISHI” เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2547  

- ดาํเนินธุรกิจแฟรนไชส์ สาํหรับร้านโออิชิ บุฟเฟ่ต ์

- เปิดใหบ้ริการ “โออิชิ แกรนด”์ แกรนดบุ์ฟเฟ่ต ์ท่ีสยามดิสคฟัเวอร่ี ดว้ยบรรยากาศสไตลโ์มเดิร์น
แจแปนนิส กบับริการเหนือระดบั และอาหารหลากหลายชนิด เกรด A และหาทานยาก 

-  เร่ิมผลิต และจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไมผ้สมอะมิโนภายใตช่ื้อ “อะมิโน โอเค” 

-  ประมาณไตรมาสท่ี 2/2549 เปิดดาํเนินการโรงงาน อมตะนคร 



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

 
 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 7 
 

 

โครงสร้างกลุ่มบริษทั โออชิิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

  

 

 

 

 

 

 

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษทั 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภทไดแ้ก่ 

2.1.1 ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นและร้านเบเกอร่ี แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

 ร้านอาหารญ่ีปุ่น ประเภทบุฟเฟ่ต ์(Buffet) 

1. โออชิิ แกรนด์  2. โออชิิ บุฟเฟ่ต์  3. โออชิิ เอก็เพรส  4. ชาบูชิ 

 และประเภทตามสั่ง (A La Carte) 

1. โออชิิ ราเมน  2. ซูชิบาร์  3. ลอ็กโฮม 4. โอเคสุกีแ้อนด์บาร์บีควิ 
 ร้านเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ   

1. อนิ แอนด์ เอาท์ เดอะเบเกอร่ี คาเฟ่  2. Cha For Tea 
 บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ีและจดัส่งถึงบา้น 

1. Catering  2. Home Delivery 
 ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารญ่ีปุ่น(Franchise) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯ มีสาขาร้านอาหารรวมทั้งส้ิน 86 สาขา ทัว่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ 
เชียงใหม่ พทัยา ชลบุรี จาํนวนรวม 82 สาขา ท่ีดาํเนินการโดยบริษทัฯ และอีก 4 สาขาในจงัหวดัภูเก็ต เปิดเป็น
ธุรกิจแฟรนไชส์ 

2.2.2     ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

99.99% 99.99% 

บจก. โออิชิ เทรดด้ิง 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 420 ลา้นบาท 

บจก. โออิชิ ราเมน 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 158 ลา้น

บริษทั โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 375 ลา้นบาท 

 รา้นบะหม่ีญ่ีปุ่น 

 ธุรกิจแฟรนไชส์ 
 ครวักลาง 

 ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียว 
 ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมอะมิโน โอเค 

ธุรกิจรา้นอาหารและรา้นเบเกอรี ่

 รา้นอาหารญ่ีปุ่น บุฟเฟ่ต/์ตามสัง่ 

 รา้นเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ 

 บรกิารจดัเลี้ ยงนอกสถานท่ีและจดัส่งถึง

บา้น 

 ธุรกิจแฟรนไชส ์
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Amino OK. 

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม ช่ือ “โออิชิ กรีนที” และเคร่ืองด่ืมรสนํ้ าผลไมผ้สมอะ
มิโน ช่ือ “อะมิโน โอเค” 

ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ สามารถแสดงเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 

 

 
ธุรกจิร้านอาหารญีปุ่่นและร้านเบเกอร่ี ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

บุฟเฟ่ต ์ 
 

       
    3 สาขา          7 สาขา         9 สาขา       1 สาขา 

 
            
  
        

ตามสัง่ 
 

                  
  22 สาขา          17 สาขา        1 สาขา       1 สาขา 

เบเกอร์ร่ี 
 

    
    20 สาขา             1 สาขา 

บริการจัดเล้ียงและจัดส่ง
ถึงบา้น 

   

แฟรนไชส์         
   1 สาขา            1 สาขา          2 สาขา            
 

2.2 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทัฯ 

รายได้แยกตามประเภท
ธุรกจิ 

ดาํเนินการโดย 

% 
การถอืหุ้น 

ของ
บริษทัฯ 

งบการเงนิรวม 

ปี2548 ปี2547 ปี2546 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1 
ธุรกจิร้านอาหาร และ  
เบเกอร่ี 

บริษทัฯ และ  
บจก.โออิชิ ราเมน 99.99% 1,581.8 34% 1,302.6 40% 1,136.5 87% 

2 ธุรกจิเคร่ืองดืม่ บริษทัฯ และ  
บจก.โออิชิ เทรดด้ิง 

99.99% 
3,084.7 66%  1,969.3 60% 163.3 13% 

รวม 4,666.5 100% 3,271.9 100% 1,299.8 100%  

  
  

2.3    เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการรักษาคุณภาพในการผลติและบริการในธุรกจิร้านอาหารญีปุ่่น เบเกอร่ีเพือ่สุขภาพ     และ
สินค้าคุณภาพทีเ่กีย่วเน่ืองกบัอาหารญีปุ่่น มุ่งมั่นสร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภคในสินค้าของ    

“โออชิิ” ให้มีความต่อเน่ือง และได้วางแผนการเพิม่สาขาร้านอาหารและร้านเบเกอร่ีไว้ 2 รูปแบบ คอืการ 
ลงทุนขยายสาขาด้วยบริษทัฯ เอง และขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ (Franchise) ทั้งน้ี บริษทัฯ มีเป้าหมาย  

Slim CG300 

ninja 

cherry muscat grapefruit lemon 

น้ําผ่ึงผสมมะนาว 

ไม่มีน้ําตาล ตน้ตาํหรบั 

ขา้วญ่ีปุ่น 

ชาเขียว 
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ขยายสาขาประมาณปีละ 10 สาขา     เพือ่ให้ครอบคลุมพืน้ทีใ่ห้บริการท่ัวกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัทีมี่    
ศักยภาพและมีกาํลงัซ้ือสูง  

สําหรับ เป้าหมายการเติบโตในตลาดเคร่ืองดืม่ ในปี 2549 นั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นําในตลาด
เคร่ืองดืม่ชาเขียว พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าให้มากขึน้กว่าเดิมท้ังใน และต่างประเทศ ทั้งนี ้เมื่อประเมินจากผลตอบรับที่
ดีในเคร่ืองดื่มชาเขียว “โออชิิ กรีนที” ของบริษัทฯ ที่ดําเนินการผลิตออกสู่ตลาดเองมาตั้งแต่ปี 2546 ผู้บริโภคให้ความ
นิยมในสินค้าค่อนข้างสูง โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2548 – ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดเคร่ืองดื่มชา
เขียวร้อยละ  60.9 ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเช่ือมั่นว่าจะสามารถดาํเนินกลยุทธการตลาดและการขายอย่างมีประสิทธิผลให้
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กาํหนดได้ นอกจากนี้เพือ่เสริมสายการผลิตและและเพิม่ความหลากหลายให้แก่ผู้บริโภค 
บริษัทฯมีแผนงานที่จะเพิ่มสินค้าเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพใหม่ๆที่สอดคล้องและเกี่ยวเน่ืองกับสินค้าหลักคืออาหารญี่ปุ่น
และเคร่ืองดืม่ชาเขียวท่ีมีอยู่เดมิ เพือ่ให้บริษัทฯมีแหล่งของรายได้เพิม่หลายทางมากยิง่ขึน้  โดยในปลายปี 2548 บริษัทฯ  
ได้ออกเคร่ืองดืม่นํา้ผลไม้ผสมอะมิโน  ซ่ึงเป็นเคร่ืองดืม่เทรนด์ใหม่จากประเทศญ่ีปุ่น  โดยออกมาส่ีรสชาติ  คอื องุ่นขาว
, เลมอน, เชอร่ี และเกรฟฟรุ้ต  ทั้งหมดในขวด PET 470 มล.   

ตลาดส่งออก 

นอกเหนือจากการขยายตลาดเคร่ืองดื่มในประเทศไทยแล้ว  สินค้าโออิชิกรีนที และอะมิโน โอเค ยังได้ส่งออกไปขายยัง
ต่างประเทศ  และได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติด้วย  ประเทศที่มีสินค้า โออิชิ  กรีนที ขายได้แก่ประเทศดังต่อไปนี ้ 
สาธารณรัฐประชาชนลาว, กมัพูชา, มาเลเซีย, ออสเตรเลยี, เยอรมันนี, สวสิเซอร์แลนด์, สวเีดน ,ฮังการี ฯลฯ  

ในปี 2549 นี ้ บริษทัฯได้ตั้งเป้าขยายการส่งออกอยู่ที ่5%  โดยมีแผนขยายไปยงัตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ  
ตลอดจนยุโรปอกีหลายประเทศ 
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   3. การประกอบธุรกจิ 

ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นและธุรกิจเคร่ืองด่ืมของกลุ่มโออิชินั้น บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบักลยทุธทางธุรกิจซ่ึงเป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดความสาํเร็จต่อกิจการ  สรุปได ้5 ประการดงัน้ี 

(1) กลยทุธการสร้าง Brand ให้แขง็แกร่ง ควบคู่ไปกับการนาํเสนอสินค้าเพ่ือสุขภาพท่ีเน้นคุณภาพ 

ตั้งแต่เร่ิมตน้กิจการ บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัการและแนวทางการดาํเนินธุรกิจอยา่งชดัเจน คือการทาํธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น
ท่ีเนน้คุณภาพเป็นสาํคญั ภายใตช่ื้อ “โออิชิ” เร่ิมตน้ดว้ย “โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ “โออิชิ เอก็เพรส” “โออิชิ ราเมน” “IN&OUT the 
Bakery Cafe” “ชาบูชิ” “โออิชิ ซูชิบาร์” และล่าสุด "โออิชิ แกรนด"์ ดว้ยกลยทุธการตลาดในการสร้าง Brand ท่ีต่อเน่ือง 
การนาํเสนอประเภทสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทาํใหช่ื้อของ “โออิชิ” เป็นท่ีเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนั  

การท่ีบริษทัฯ สามารถสร้างช่ือ “โออิชิ” ใหแ้ขง็แกร่งได ้และผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้ของบริษทัฯ จึง
จดัไดว้า่บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จทางการตลาดอยา่งมาก ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินกลยทุธการขายท่ีต่อเน่ือง 
ภายใตช่ื้อ “โออิชิ” ดงัเช่นธุรกิจเคร่ืองด่ืมชาเขียว “โออิชิ กรีนที” สินคา้ใหม่ของบริษทัฯ ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วและปัจจุบนั
เป็นท่ีนิยมอยา่งกวา้งขวางสาํหรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพ  

(2) กลยทุธการดาํเนินธุรกิจท่ีชัดเจนในธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นและสินค้าบริโภคเพ่ือสุขภาพ 

ตั้งแต่เร่ิมตน้กิจการ บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจไวอ้ยา่งชดัเจน ท่ีจะเนน้ประกอบกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่น
และสินคา้บริโภคเพื่อสุขภาพ โดยเร่ิมจากกิจการ “โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ ร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีทนัสมยั เนน้คุณภาพอาหารและความ
คุม้ค่าของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั ต่อมาไดข้ยายกิจการโดยเพ่ิมความหลากหลายของร้านอาหารญ่ีปุ่นแนวใหม่ๆ เช่น ราเมน 
ชาบูชิ เป็นตน้ รวมทั้งร้านเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ เพื่อใหผู้บ้ริโภคและลูกคา้ประจาํของโออิชิมีทางเลือกในการบริโภคเพิ่มมาก
ข้ึน จากนั้นบริษทัฯ จึงไดข้ยายธุรกิจท่ีต่อเน่ืองกบัอาหารคือเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ เร่ิมดว้ยสินคา้เคร่ืองด่ืมชาเขียว “โออิชิ 
กรีนที” ท่ีไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคในเวลาอนัรวดเร็ว  ในอนาคตต่อไปบริษทัฯ มีแผนงานธุรกิจท่ีคงเน้นการ
ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัอยา่งต่อเน่ือง คือ ร้านอาหารญ่ีปุ่นและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 

(3) กลยทุธการวิเคราะห์ลกูค้าและดาํเนินกลยทุธการตลาดต่อเน่ือง 

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาทาํใหบ้ริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี
ทาํให้การดาํเนินกลยทุธการขายสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมของบริษทัฯ ไดรั้บผลตอบรับท่ีดีจากผูบ้ริโภคเสมอมา กลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายหลกัของสินคา้โออิชิครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยัท่ีรักสุขภาพและมีวิถีชีวิตท่ีทนัสมยั ช่ืนชอบการ
บริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพ ซ่ึงอาหารญ่ีปุ่นและเคร่ืองด่ืมชาเขียวก็สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้กลุ่มน้ีไดโ้ดยตรง ท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดด้าํเนินกลยทุธการตลาดประชาสัมพนัธ์สินคา้ของโออิชิอยา่งต่อเน่ืองกบั
ลูกคา้กลุ่มดงักล่าวผ่านส่ือโฆษณาทั้งทางโทรทศัน์ วิทยุและส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ อีกทั้งการให้ความสําคญักบัการติดตาม
ความเห็นของลูกคา้เพื่อนาํมาปรับปรุงงานบริการใหค้งมาตรฐานอยา่งสมํ่าเสมอ 

(4) กลยทุธการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษทัฯ ใหค้วามสําคญักบัการบริหารจดัการตน้ทุนวตัถุดิบ สร้างอาํนาจต่อรองกบัผูจ้าํหน่าย เพื่อรักษาระดบัตน้ทุนและ
ผลประกอบการ ดว้ยระบบการบริหารการผลิตและการจดัส่งผา่นครัวกลางซ่ึงเป็นหน่วยกลางการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม
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ให้แก่ร้านอาหารของกลุ่ม ทาํให้บริษทัฯสามารถบริหารตน้ทุนการจดัซ้ือและตน้ทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อใหเ้กิดการประหยดัจากขนาดการผลิต (Economies of Scale) และมีอาํนาจในการต่อรองจากผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบ 

(5) กลยทุธการบริหารประโยชน์จากช่องการจาํหน่ายท่ีมีท่ัวถึง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 มีมากถึง 86 สาขา ทัว่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ พทัยา ชลบุรี จาํนวนรวม 82 
สาขา ท่ีดาํเนินการโดยบริษทั และอีก 4 สาขาในจงัหวดัภูเก็ต เปิดเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ การมีช่องทางการจาํหน่ายท่ี
กวา้งขวางเป็นประโยชน์ต่อการทาํตลาดสินคา้ในกลุ่มบริษทัฯ และยงัเป็นช่องทางการทาํตลาดสินคา้ใหม่ของบริษทัฯ อีก 
ดว้ย ดงัตวัอยา่งการทาํตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียวนั้น ก่อนการนาํสินคา้ออกสู่ตลาดทัว่ไป บริษทัฯ ไดท้ดลองผลิตเพื่อจาํหน่าย
ในสาขาร้านอาหารของโออิชิในเบ้ืองตน้ และต่อมาสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ จึงทาํการตลาดแบบกวา้งโดยใชบ้ริษทัผู ้
จดัจาํหน่ายรายใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ ร่วมดว้ยทีมงานการตลาดของบริษทัฯ ในการทาํตลาดทาํให้เคร่ืองด่ืมชาเขียว โออิชิ 
กรีนที กระจายถึงผูบ้ริโภคอย่างทัว่ถึง ในการมีช่องทางการจาํหน่ายมากถึง 86 สาขาในปัจจุบนัและจะเพิ่มมากข้ึนใน
อนาคต ทาํใหบ้ริษทัฯสามารถทาํทาํกลยทุธการตลาดอยา่งมีศกัยภาพ 

3.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ดงัน้ี 

3.1.1 ธุรกจิร้านอาหารญีปุ่่นและร้านเบเกอร่ี 

ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั  

สามารถแบ่งผลิตภณัฑแ์ละบริการออกเป็น 5 ลกัษณะ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) ร้านอาหารญีปุ่่น ประเภท บุฟเฟ่ต์ (Buffet) 

โออชิิ บุฟเฟ่ต์ 

บริษัทฯ เปิดบริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ตลอดทั้ งวนัแห่งแรกในเมืองไทย ภายใต้คอนเซ็ปต ์
“รับประทานเท่าไรเราไม่ว่า เหลือเท่าไรจ่ายเท่านั้น” หรือ “ALL YOU CAN EAT BUT PAY WHAT YOU HAVE 
LEFT” ในรูปแบบท่ีแตกต่างจากภตัตาคารบุฟเฟ่ตท์ัว่ไป โดยมีอาหารใหเ้ลือกมากกวา่ 150 รายการ ทั้งอาหารญ่ีปุ่น 
อาหารจีน และอาหารยโุรป ในสัดส่วนร้อยละ 70: 20: 10 ตามลาํดบั นอกจากนั้น ในช่วงเทศกาลต่างๆ ยงัจดัให้มี
อาหารพิเศษท่ีราคาสูงหรือหาโอกาสกินไดไ้ม่บ่อยคร้ังมานาํเสนอ เพื่อสร้างความแปลกใหม่และความคุม้ค่าให้แก่
ลูกคา้ ตามนโยบายของกลุ่มบริษทัโออิชิ ท่ีเนน้ดา้นคุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ และความคุม้ค่าของผูบ้ริโภคเป็น
สาํคญั อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้่าลูกคา้จะสามารถรับประทานอาหารไดอ้ยา่งไม่จาํกดัจาํนวน ทางร้านก็ไดต้ั้งกติกาการ
รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ เพื่อเป็นการสร้างวฒันธรรมการบริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ตท่ี์ไม่ตอ้งการใหมี้การตกั
อาหารเกินความสามารถในการบริโภค โดยการกาํหนดค่าปรับสาํหรับอาหารท่ีเหลือ ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวเป็น
ผลดีต่อบริษทัฯ ผูบ้ริโภคโดยรวม และประหยดัทรัพยากรธรรมชาติดว้ย 

ปัจจุบนั “โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ มี 3 สาขา ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพฯ และ 1 สาขาแฟรนไชส์ท่ีภูเกต็ โดยเปิดใหบ้ริการทุกวนั 
ตั้งแต่รอบเท่ียง 11.00 น.-14.00 น. รอบบ่าย 14.00 น.-16.30 น. และรอบเยน็ 17.00 น.-22.00 น. สาํหรับวนัศุกร์และ
วนัเสาร์ มีรอบเท่ียงคืน 21.00-24.00 น.  โดยมีราคาแตกต่างตามช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการ  ตั้งแต่ราคา 499++ (รอบเท่ียง
และรอบเยน็) และ399++ บาท (รอบบ่ายและรอบเท่ียงคืน)  ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของ “โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ ไดแ้ก่ 
ครอบครัวและคนทาํงานท่ีมีระดบัรายไดค่้อนขา้งสูง รวมทั้งการจดังานเล้ียง  
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โออชิิ เอก็เพรส 

“โออิชิ เอก็เพรส” ให้บริการอาหารบุฟเฟตญ่ี์ปุ่นเช่นเดียวกบั “โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ แต่เนน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายประเภท
ครอบครัวและคนทาํงานในพื้นท่ีรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบนัเปิดใหบ้ริการแลว้จาํนวน 7 สาขา โดยเปิด
ใหบ้ริการตลอดทั้งวนั แบบไม่มีรอบการใหบ้ริการ แต่จาํกดัระยะเวลาการรับประทานไวท่ี้ 1 ชัว่โมง 45 นาที ในราคา 
299++ บาท อย่างไรก็ตาม อาหารท่ีให้บริการยงัคงรักษาระดบัคุณภาพเทียบเท่ากบัโออิชิบุฟเฟ่ต์” แต่มีการ
ปรับเปล่ียนเมนูอาหารบางรายการตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

ชาบูชิ  

“ชาบูชิ” ให้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์ลาํเลียงมาดว้ยระบบสายพานให้ลูกคา้เลือกบริโภคโดยไม่จาํกดัจาํนวน ใน
ราคายอ่มเยา โดยเนน้สู่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีระดบัรายไดร้องลงมา ทั้งน้ี “ชาบูชิ” เนน้การให้บริการอาหารท่ีเป็นท่ี
นิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิด ไดแ้ก่ สุก้ีหมอ้ไฟญ่ีปุ่น (ชาบู-ชาบู) และขา้วป้ันและขา้วห่อสาหร่ายหนา้ต่างๆ (ซูชิ) ใน
ปัจจุบนั เปิดใหบ้ริการทั้งส้ิน 9 สาขา ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพฯ ในราคาท่านละ 199++ บาท โดยเปิดใหบ้ริการทั้งวนั 
และจาํกดัเวลารับประทานไวท่ี้ 1 ชัว่โมง 15 นาที และสาํหรับส่วนเกินทุกๆ 10 นาทีจะคิดค่าบริการ 20 บาทต่อท่าน 
เพื่อใหเ้พิ่มอตัราการหมุนเวียนของลูกคา้ เน่ืองจากการใหบ้ริการแบบสายพานทาํใหพ้ื้นท่ีนัง่ในร้านค่อนขา้งจาํกดั 

โออชิิ แกรนด์ 

"โออชิิ แกรนด์" เปิดวนัท่ี 26 พ.ย. 2547 โออิชิไดเ้ปิดใหบ้ริการท่ีสยามดิสคฟัเวอร่ี ชั้น 2 ”โออิชิแกรนด”์ แกรนดบุ์ฟ
เฟ่ต ์ดว้ยบริการและบรรยากาศหรูระดบัโรงแรม 5 ดาว รวมไปถึงรายการอาหารท่ีหลากหลายมากกวา่ 150 รายการ 
และหาทานยาก โดยวตัถุดิบหลายอยา่งเป็นของนาํเขา้  สาํหรับโออิชิแกรนดเ์ปิดใหบ้ริการวนัละ 2 รอบ คือรอบเท่ียง 
ตั้งแต่เวลา 11:00 น. -  15:00 น. ราคาท่านละ 650++ บาท และรอบเยน็ ตั้งแต่เวลา 17:00 น. – 22:00 น. ราคาท่านละ 
850++ บาท 

(2) ร้านอาหารญีปุ่่น ประเภทตามส่ัง (A La Carte) 

โออชิิ ซูชิบาร์ 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกและรวดเร็วในบางม้ือ
อาหาร ดงันั้น เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มดงักล่าว บริษทัฯ จึงเปิดดาํเนินการ “โออิชิ  
ซูชิบาร์” เพื่อจาํหน่ายขา้วป้ันญ่ีปุ่นสาํหรับนาํกลบัไปรับประทานตามความสะดวกของลูกคา้ โดยมีรูปแบบในการจดั
จาํหน่ายในลกัษณะร้านสะดวกซ้ือท่ีมีขนาดกะทดัรัด (Kiosk) ตามหา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร
ต่างๆ ในเครือของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีสินคา้ใหเ้ลือก 3 รูปแบบ จาํนวนกวา่ 75 รายการ ในราคาเร่ิมตน้ท่ี 5 บาท ไดแ้ก่ 
1) ขา้วป้ันหนา้ต่างๆ (นิกิริ)  2) ขา้วป้ันห่อสาหร่ายไส้ต่างๆ (มากิ) และ 3) ปลาดิบต่างๆ (ซาซิมิ) นอกจากน้ี ยงั
ดาํเนินการจาํหน่ายสินคา้ต่างๆ ในเครือโออิชิดว้ย ไดแ้ก่ โออิชิกรีนที ผงโรยขา้วฟูริทาเกะ ขนมโมจิ และขนมไหว้
พระจนัทร์ เป็นตน้ ปัจจุบนั โออิชิ ซูชิบาร์ มีเคาทเ์ตอร์บริการทั้งหมด 17 แห่งทัว่กรุงเทพฯ 

โออชิิราเมน 

ธุรกิจร้านบะหม่ีญ่ีปุ่ น ประเภทเส้นราเมน (เส้นสีเหลือง) ท่ีมีการพฒันาสูตรการผลิตเส้นและสูตรทาํนํ้ าซุปท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ และมีรสชาติเขม้ขน้ ปรุงข้ึนให้ถูกปากคนไทย ทั้งเมนูญ่ีปุ่ น และเมนูรสจดัแบบไทย ท่ีมีให้เลือกกว่า 50 
รายการ นอกจากนั้น ยงัมีขา้วป้ันญ่ีปุ่นหนา้ต่างๆ และอาหารตามสัง่ รวมไปถึงของหวาน ใหเ้ลือกอีกมากมาย เพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายให้แก่ลูกคา้ โดยวตัถุดิบท่ีนาํมาใช้ประกอบอาหารได้ผ่านการคดัสรรให้ได้มาตรฐานการอย่าง
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พิถีพิถนั เพื่อให้เส้นเหนียวนุ่ม และนํ้ าซุปมีรสชาติกลมกล่อม ทั้งน้ี การผลิตเส้นราเมน ไดใ้ชเ้คร่ืองจกัรในการผลิต
เกือบทุกขั้นตอน เพื่อความสะอาดถูกสุขลกัษณะ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ คนทาํงาน วยัรุ่น และนิสิตนกัศึกษา  
ในปัจจุบนั เปิดใหบ้ริการแลว้จาํนวน 22 สาขา กระจายอยูต่ามหา้งสรรพสินคา้ทัว่กรุงเทพฯ  และต่างจงัหวดัท่ี พทัยา 
เชียงใหม่ และภูเกต็ 

โอเคสุกีแ้อนด์บาร์บีควิ 

ในปี 2546 บริษทัฯ ไดเ้ปิดบริการร้านอาหารแนวใหม่  ท่ีให้บริการทั้งสุก้ีญ่ีปุ่นและบาร์บีคิว ภายใตช่ื้อ “โอเคสุก้ี
แอนดบ์าร์บีคิว” เพื่อเพิ่มทางเลือกและสร้างความแปลกใหม่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ปัจจุบนั เปิดบริการทีช่ลบุรี  

ลอ็กโฮม (LOG HOME) 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดใหบ้ริการ Dining Complex ภายใตช่ื้อ “อาคารลอ็กโฮม” กลางซอยทองหล่อ (สุขมุวิท 55) 
บนเน้ือท่ีกว่า 4,000 ตารางเมตร ท่ีเนน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายระดบัรายไดป้านกลางค่อนขา้งสูงถึงระดบัสูง โดยแบ่ง
รูปแบบภตัตาคารออกเป็น 5 ลกัษณะ พร้อมทั้งมีบริการหอ้งจดัเล้ียงสังสรรคท่ี์สามารถรองรับลูกคา้ไดต้ั้งแต่ 50-300 
ท่าน และหอ้งคาราโอเกะสาํหรับรับรองลูกคา้ท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั โดยร้านอาหารต่างๆ ภายใตก้ารใหบ้ริการ
ของ LOG HOME มีดงัน้ี 

 

Grill’N More ใหบ้ริการอาหารประเภทสเตก็แบบเตม็รูปแบบ (Full Course) สไตลย์โุรป โดยมีบริการทั้ง
เน้ือสันชั้นดีจากประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด ์ญ่ีปุ่น (Kobe และ Matsuzaka) พร้อมทั้ง
เน้ือหมู เน้ือแกะ และอาหารทะเล เพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ลือกตามความตอ้งการ  

Teppanyaki สเต็กเคาน์เตอร์สไตล์ญ่ีปุ่น ท่ีจดัให้มีพ่อครัวญ่ีปุ่ นแสดงลีลาการปรุงอาหารพร้อมเสิร์ฟ
ใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละราย โดยอาหารดงักล่าวจะเสิร์ฟพร้อมกบัซุป สลดั ผดัผกั ขา้ว ผลไม ้และ
ชาเขียวญ่ีปุ่น รวมกนัใน 1 เซท 

B-B-Q & Shabu- 
Shabu 

ให้บริการอาหารประเภทบาร์บีคิว และสุก้ีญ่ีปุ่น โดยมีเตาป้ิงและหมอ้ไฟในแต่ละโต๊ะ 
เพื่อใหลู้กคา้ไดป้รุงตามชอบ  

Mori Japanese 
Restaurant 

ร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีใหบ้ริการอาหารญ่ีปุ่นตามสั่ง โดยใชว้ตัถุดิบจากต่างประเทศ ท่ีมีรายการ
อาหารใหเ้ลือกหลากหลาย ทั้งขา้วป้ัน ปลาดิบ อาหารชุด ฯลฯ  

Log Cabin ให้บริการอาหารไทย จากแม่ครัวระดบัชาววงั ท่ามกลางบรรยากาศแบบตะวนัตก พร้อม
ดว้ยเคร่ืองด่ืม และความบนัเทิงจากวงดนตรี Live Band ท่ีมีนกัร้องและนกัดนตรีใน
หลากหลายลีลามาสลบัสบัเปล่ียนกนัแสดงเป็นประจาํทุกคืน  

(3) ร้านเบเกอร่ี 

IN&OUT the Bakery Cafe  

ร้านเบเกอร่ีคาเฟ่ เพื่อสุขภาพสาํหรับคนรุ่นใหม่ และผูบ้ริโภคท่ีห่วงใยสุขภาพ ตามแนวคิด “ขนมปังเพื่อสุขภาพ จาก
ธรรมชาติ 100%” ท่ีเนน้การคดัเลือกวตัถุดิบคุณภาพสูงจากธรรมชาติ และธญัพืชคดัพิเศษท่ีใหส้ารอาหารท่ีมีคุณค่า
สูง มาผา่นกระบวนการผลิตท่ีพิถีพิถนั เช่น การเลือกใข ้Non-Dairy Whipping Cream เพื่อลดปริมาณไขมนัและแคลอ
ร่ีในเคก้ไดม้ากกวา่ 50% โดยผลิตภณัฑห์ลกัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) เบเกอร่ี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
คุก๊ก้ีและเคก้ ขนมปังชนิดท่ีมีรสหวาน ขนมประเภทครัวซองท ์และขนมปังฝร่ังเศส ทั้งน้ี เบเกอร่ีในแต่ละประเภทจะ
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มีรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย จาํนวนกวา่ 200 รายการหมุนเวียนสับเปล่ียนไป โดยมีการผลิตใหม่สดทุกวนั ท่ีเนน้
การคดัเลือกวตัถุดิบคุณภาพสูงจากธรรมชาติ และธญัพืชคดัพิเศษท่ีใหส้ารอาหารท่ีมีคุณค่าสูง มาผ่านกระบวนการ
ผลิตท่ีพิถีพิถนั 2) เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ เป็นเคร่ืองด่ืมสูตรพิเศษท่ีทางร้านคิดคน้ข้ึนกว่า 30 รายการ เพื่อใหบ้ริการแก่
ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เ ป้ า ห ม า ย  ไ ด้ แ ก่  ก า แ ฟ คั่ ว บ ด แ บ บ 
พรีเมียม เคร่ืองด่ืมประเภทนมและผลิตภณัฑจ์ากนม นํ้ าผลไมธ้รรมชาติ เป็นตน้ ทั้งน้ี รูปแบบการจดัร้านจะเนน้ถึง
ความคล่องตวั และทนัสมยั ซ่ึงในบางสาขาไดจ้ดัให้มีเคาท์เตอร์สาํหรับนัง่รับประทานไวบ้ริการลูกคา้ดว้ย โดย
ปัจจุบนัมีสาขารวมทั้งส้ิน 20 สาขา กระจายอยูต่ามหา้งสรรพสินคา้และซุปเปอร์สโตร์ทัว่กรุงเทพฯ 

นอกจาก IN&OUT the Bakery Cafe แลว้ บริษทัฯ ยงัเปิดใหบ้ริการร้าน “Cha for Tea” ซ่ึงเป็นร้านบรรยากาศสบาย
สบายท่ีเนน้การขายเคร่ืองด่ืมประเภทชาเพื่อสุขภาพนาํเขา้จากต่างประเทศ ทั้งจากประเทศฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น และไตห้วนั 
ปัจจุบนัเปิดบริการแลว้ 1 สาขาท่ีอาคารลอ็กโฮม ซอยทองหล่อ 

(4) บริการจดัเล้ียงนอกสถานทีแ่ละส่งถงึบ้าน 

โออชิิ CATERING 

การให้บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ีสําหรับงานเล้ียง และงานพิธีการต่างๆ ทั้งงานเล้ียงมงคลสมรส งานหมั้น งาน
ประชุมสัมมนา ฯลฯ ซ่ึงเป็นบริการจดัเล้ียงแบบครบวงจร ทั้งทางดา้นบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และอุปกรณ์ท่ี 
จาํเป็นสาํหรับการจดังานนอกสถานท่ี โดยมีรายการอาหารใหเ้ลือกหลากหลายจากภตัตาคารในเครือของกลุ่มบริษทัฯ 
นอกจากน้ี ยงัมีบริการพ้ืนท่ีชั้นท่ี 3 ภายในอาคารล็อกโฮม ท่ีสามารถรองรับลูกคา้ไดถึ้ง 50-300 ท่าน เป็นสถานท่ี
สาํหรับการจดังานต่างๆ ไดอี้กดว้ย 

โออชิิ DELIVERY 

การให้บริการจดัส่งอาหารญ่ีปุ่นถึงบา้นท่ีหมายเลข 0-2712-3456 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภค โดยบริการจดัส่งอาหารขั้นตํ่าอยู่ท่ี 200 บาท คิดค่าจดัส่งคร้ังละ 20 บาท และไม่คิด
ค่าบริการจดัส่งเม่ือสัง่อาหารมลูค่า 300 บาทข้ึนไป โดยรายการอาหารออกเป็น 5 ประเภทหลกัๆ คือ  
1) ชุดขา้วกล่องญ่ีปุ่น (Bento Set) 2) ชุดขา้วป้ันและปลาดิบ (Sushi & Sashimi Set) 
3) อาหารตามสัง่  4) อาหารทานเล่น 
5) ชาเขียว 6) อะมิโน โอเค 

 (5) ธุรกจิแฟรนไชส์ร้านอาหาร 

บริษทัฯ เลง็เห็นถึงศกัยภาพในการขยายธุรกิจใหค้รอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดัสาํคญัๆ ในแต่ละภาคของประเทศ โดยอาศยั
ช่ือเสียงและความแขง็แกร่งของช่ือสินคา้ “โออิชิ” เป็นจุดดึงดูดใหผู้ท่ี้สนใจดาํเนินธุรกิจร้านอาหารเขา้ร่วมลงทุนทาํ
ธุรกิจแฟรนไชส์  (Franchise) กับบริษัทฯ  ซ่ึ งการดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์  บริษัทฯ  ได้พ ัฒนาระบบ 
แฟรนไชส์ท่ีมีมาตรฐานข้ึนเพื่อใหก้ารปฏิบติังานและการบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีแนวทางการ
ดาํเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกนั  

ในการดาํเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ผูข้อแฟรนไชส์ควรศึกษารายละเอียดและทาํความเขา้ใจถึงขอ้กาํหนดและเง่ือนไข
ต่างๆ ของระบบแฟรนไชส์ท่ีบริษทัฯ ซ่ึงผูข้อแฟรนไชส์จะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ในการดาํเนิน
กิจการและเพื่อประโยชน์ของเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจแฟรนไชส์ของบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะไดแ้ก่ 
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ประเภทของแฟรนไชส์ 

 
ร้านค้า 

การขายแฟรนไชส์แบบร้านเดีย่ว (Single Store)  โออชิิบุฟเฟ่ต์ / โออชิิบุฟเฟ่ต์ เอก็ซ์เพลส 
โออชิิราเมน  

การขายแฟรนไชส์แบบหลายร้าน (Multiple Store) อนิแอนด์เอาท์  

ปัจจุบันนีบ้ริษัทได้ขายแฟรนไชส์ไปแล้วในจังหวดัภูเกต็รวม 4 สาขา ได้แก่ อนิแอนด์เอาท์ 2 สาขา, โออชิิราเมน 1 
สาขา และบุฟเฟต์ 1 สาขา ซ่ึงได้เปิดดาํเนินการในเดอืนกนัยายน 2547 และ พฤศจกิายน 2547  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัท่ีสาํคญัของผูส้มคัรแฟรนไชส์ไวด้งัน้ี 
1. มีประสบการณ์ทางธุรกิจและการบริการ 
2. มีความตั้งใจ มุ่งมัน่ ทุ่มเท และตอ้งการเป็นเจา้ของธุรกิจและมีทศันคติท่ีดีกบัธุรกิจแฟรนไชส์ 
3. มีความมัน่คงทางการเงิน 
4. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี และรักงานบริการ (Service Mind) 
5. เป็นเจา้ของทาํเลท่ีคาดวา่จะเปิดร้าน หรือมีสิทธิในการเช่าท่ีดี 

ขั้นตอนการดาํเนินการแฟรนไชส์สรุปโดยสงัเขปไดด้งัน้ี 
1. จดัหาพื้นท่ีและทาํเลท่ีเหมาะสมเพ่ือให้บริษทัฯ ทาํการวิเคราะห์และวิจยัพื้นท่ีดงักล่าวว่ามีศกัยภาพในการทาํ

ธุรกิจหรือไม่ 
2. จดัทาํสัญญาลิขสิทธ์ิทางการคา้ สัญญาซ้ือขายเคร่ืองหมายการคา้ จดทะเบียนบริษทั/ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ทาํ

หนงัสือสัญญาเช่าพื้นท่ีขาย และสญัญาอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นในการประกอบกิจการร้านอาหาร 
3. จดัหาบุคลากรและส่งบุคลากรเขา้ฝึกอบรมตามหลกัสูตรและมาตรฐานท่ีทางบริษทัฯ กาํหนดไว ้

โครงสร้างรายไดข้องธุรกิจแฟรนไชส์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
1. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ท่ีผูข้อแฟรนไชส์จะตอ้งชาํระในวนัท่ี

ทาํสญัญาแฟรนไชส์ ซ่ึงการกาํหนดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ในแต่ละประเภทตราสินคา้จะแตกต่างกนั 
2. ค่าสิทธิ (Royalty Fee) หมายถึง ค่าใชจ่้ายรายเดือนท่ีผูข้อแฟรนไชส์จะตอ้งชาํระ เพื่อดาํรงสถานะโดยอตัราค่า

สิทธิคิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของยอดขายรายเดือน ข้ึนอยูก่บัประเภทตราสินคา้ 
3. ค่าการตลาด (Marketing Fee) หมายถึง ค่าใชจ่้ายรายเดือนท่ีผูข้อแฟรนไชส์จะตอ้งชาํระ เพื่อเป็นค่าโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์และค่าบริการส่วนกลาง โดยอตัราค่าการตลาดคิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของยอดขายรายเดือน ข้ึนอยู่
กบัประเภทตราสินคา้ 

สัญญาแฟรนไชส์มีกาํหนดอาย ุ5 ปี ผูข้อแฟรนไชส์ท่ีประสงคจ์ะต่ออายสุัญญาจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ความจาํนงให้
บริษทัฯ ทราบล่วงหน้า โดยการต่อสัญญานั้นบริษทัฯ จะพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
หนา้ท่ีของผูข้อแฟรนไชส์ รวมถึงการดาํเนินธุรกิจตามระบบแฟรนไชส์อยา่งถูกตอ้ง ทั้งน้ี บริษทัฯ จะดาํเนินการต่อ
สญัญาแฟรนไชส์ท่ีมีกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีใหอี้กหน่ึงคร้ัง โดยไม่คิดค่าต่ออายสุญัญา ซ่ึงก่อนการต่อสญัญาแฟ
รนไชส์นั้น บริษทัฯ อาจขอให้ผูข้อแฟรนไชส์ปรับปรุง ตกแต่งร้านภายใต้ค่าใช้จ่ายของผูข้อแฟรนไชส์เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวธุรกิจ (Business Concept) ท่ีใชอ้ยูใ่นขณะท่ีต่อสัญญา 

3.1.2 ธุรกจิเคร่ืองดืม่ 
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ตั้งแต่ปี 2545 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการเป็นผูจ้าํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านอาหารในเครือโออิชิ โดยว่าจา้งผูผ้ลิตภายนอกเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียวประเภทขวดขนาด 
350 มิลลิลิตร ดว้ยกระบวนการผลิตระบบพาสเจอร์ไลซ์ (Pasteurize) ซ่ึงทาํใหสิ้นคา้ตอ้งถูกเก็บไวใ้นท่ีอุณหภูมิต ํ่า และมี
อายกุารบริโภคสั้น จึงเป็นขอ้จาํกดัในการกระจายสินคา้ และการเติบโตของยอดขาย โดยในปี 2546 ปี 2547 สดัส่วนรายได้
จากการขายเคร่ืองด่ืมชาเขียวประเภทน้ี คิดเป็นร้อยละ 38 และร้อยละ 2 ของรายไดจ้ากการขายเคร่ืองด่ืมชาเขียวรวม 
ตามลาํดบั 

ต่อมา ในปี 2546 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงศกัยภาพในการเติบโตของตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียว จึงไดต้ดัสินใจลงทุนโรงงานผลิต
เคร่ืองด่ืมชาเขียว ในไตรมาส 4 ปี 2546 ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั โดยลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจเร่ิมจากการคดัเลือกใบชาเขียวแท้ท่ีมีคุณภาพ เขา้สู่กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล ระบบสเตอร์รีไลซ์ 
(Sterilize)ท่ี ป ร า ศ จ า ก ก า ร ใ ส่ ว ั ต ถุ กั น เ สี ย แ ล ะ สี สั ง เ ค ร า ะ ห์  โ ด ย มี ก า ร ป รุ ง แ ต่ ง ค ว า ม ห ว า น ด้ ว ย 
นํ้ าตาลฟรุกโตส (นํ้ าตาลโมเลกุลเด่ียวท่ีไดจ้ากพืช และผลไม ้ซ่ึงมีความหวานมากกว่านํ้ าตาลธรรมดาถึง 1.6 เท่า แต่
ร่างกายสามารถดูดซึมไปเผาผลาญเป็นพลงังานไดเ้ร็วกว่านํ้ าตาลปกติ) อยา่งไรก็ตาม สาํหรับเคร่ืองด่ืมชาเขียวท่ีผลิตดว้ย
พาสเจอร์ไลซ์ (Pasteurize) บริษทัฯ ยงัคงจา้งผูผ้ลิตรายดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูผ้ลิตต่อไป โดยไม่มีสัญญาผกูพนัระยะยาว  

ในปัจจุบนัสินคา้ “โออิชิ กรีนที” มี 6 รสชาติ ไดแ้ก่ รสตน้ตาํรับ รสนํ้ าผึ้งผสมมะนาว รสไม่มีนํ้ าตาล (Sugar Free) รสขา้ว
ญ่ีปุ่น  CG Slim 300 และรสงาดาํถัว่แดงญ่ีปุ่นภายใตล้กัษณะบรรจุภณัฑ ์4 ประเภทคือ 

 ขวด PET ขนาด 350 มิลลิลิตร (Cold Filled) 
 ขวด PET ขนาด 500 มิลลิลิตร (Hot Filled) 
 กล่อง UHT ขนาด 250 มิลลิลิตร (Cold Filled) 
 กล่อง UHT ขนาด 1,000 มิลลิลิตร (Cold Filled) 

ล่าสุดบริษทัไดผ้ลิตสินคา้เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพภายใตช่ื้อ “อะมิโน โอเค”  มี 4 รสชาติ ไดแ้ก่ 1) รสผลไมร้วม กล่ินเกร
ฟฟรุต 2) รสผลไมร้วม กล่ินรสเชอร์ร่ี 3) รสองุ่น และ 4) รสมะนาว ภายใตล้กัษณะบรรจุภณัฑ์ ขวด PET ขนาด 470 
มิลลิลิตร (Hot Filled) 

โออิชิ กรีนที และอะมิโน โอเคมีวางจาํหน่ายทัว่ประเทศ โดยผ่านบริษทัผูจ้ดัจาํหน่าย ไปยงัร้านคา้ส่งและร้านคา้ปลีก 
ประเภทร้านสะดวกซ้ือ โมเดิร์นเทรด ซุปเปอร์มาร์เกต็ ร้านคา้ชั้นนาํทัว่ไป และร้านอาหารโออิชิทุกสาขา 

บัตรส่งเสริมการลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2546 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
สาํหรับกิจการผลิตนํ้ าพืชผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1475(2) /2546 สาํหรับกิจการผลิตนํ้ าพืชผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึก ประเภท 1.11 กิจการ
ผลิตหรือถนอมอาหารหรือส่ิงปรุงแต่งอาหารโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคัญสรุปดังนี ้
 อนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจาํนวนและกาํหนดระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตใหท้าํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 
 ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
 ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 

100 ของเงินลงทุนไม่รวมท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ
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นั้น และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผูรั้บการ
ส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานั้น โดยจะ
เลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด ้

 ยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลา 8 ปี 
 อนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

 เง่ือนไขสาํคัญสรุปดังนี ้
 ตอ้งเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบติังานแทนช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการท่ีเป็นคนต่างดา้ว

ภายในเวลาท่ีกาํหนด 
 เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ 
 มีกาํลงัการผลิตนํ้ าพืชผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 238.2 ลา้นลิตร (เวลาทาํงาน 16 ชัว่โมง / วนั : 300 

วนั / ปี) 
 บุคคลผูมี้สญัชาติไทยจะตอ้งถือหุน้รวมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
 ตอ้งดาํเนินการใหไ้ดรั้บใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ปี 
 ตอ้งตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) จงัหวดัปทุมธานี 

และเม่ือ วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2548 บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ไดรั้บหนังสือแจง้มติให้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม สาํหรับกิจการผลิตนํ้ าพืชผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึกท่ีโรงงานแห่งใหม่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคัญสรุปดังนี ้
 อนุญาตนาํคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจาํนวนและกาํหนดระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตใหท้าํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 
 ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
 ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบั

จากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าว ผูรั้บการส่งเสริมจะไดรั้บอนุญาตใหน้าํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเวลานั้น
ไปหกัออกจากกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่
วนัพน้กาํหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด ้

 ยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลา 8 ปี 

 เง่ือนไขสาํคัญสรุปดังนี ้
 ตอ้งเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบติังานแทนช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการท่ีเป็นคนต่างดา้ว

ภายในเวลาท่ีกาํหนด 
 เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ 
 มีกาํลงัการผลิตนํ้าพืชผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 144 ลา้นลิตร (เวลาทาํงาน 20 ชัว่โมง / วนั : 300 วนั 

/ ปี)  
 บุคคลผูมี้สญัชาติไทยจะตอ้งถือหุน้รวมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
 ตอ้งดาํเนินการใหไ้ดรั้บใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ปี 
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 ตอ้งตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จงัหวดัชลบุรี 
 ตอ้งมีการจา้งบุคลากรท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  ในดา้นวิทยาศาสตร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

เทคโนโลย ี การวิจยัพฒันา  หรือการออกแบบ  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 1 ของจาํนวนแรงงานทั้งหมด ในระยะ 3 ปี 
       แรก 

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

3.2.1 การตลาด 

กลยุทธการตลาดธุรกจิร้านอาหารญี่ปุ่นและเบเกอร่ีเพือ่สุขภาพ 

1. กลยทุธทางด้านผลติภณัฑ์ 

คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภณัฑ์และบริการ 

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายและแนวคิดท่ีเนน้ถึงคุณภาพอาหาร และความคุม้ค่าของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั เพื่อสร้าง
ความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ในระยะยาว ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวถือไดว้า่เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลใหธุ้รกิจของกลุ่ม
บริษทัโออิชิประสบความสาํเร็จ ดงันั้น ในการจดัหาและบริการอาหารในแต่ละร้านอาหารของกลุ่มบริษทัฯ 
จะเนน้การคดัเลือกวตัถุดิบจากแหล่งผลิตท่ีไดม้าตรฐานทางโภชนาการและถูกสุขลกัษณะ โดยบริษทัฯ จะ
ดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบก่อนทาํเขา้สู่กระบวนการผลิตอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่
ผลิตภณัฑมี์ความสด สะอาด และปลอดภยั สาํหรับ ความคุม้ค่าของผูบ้ริโภค ทั้งทางดา้นปริมาณและราคา 
กลุ่มบริษทัฯ จะเนน้ท่ีกระบวนการผลิตและสูตรอาหารท่ีตอ้งมีส่วนประกอบท่ีเขม้ขน้ และครบเคร่ืองใน
ปริมาณท่ีคุม้ค่า เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพอใจสูงสุด โดยเห็นไดจ้ากการใหบ้ริการอาหารสไตลบุ์ฟเฟ่ต ์ท่ี
มี อ า ห า ร ใ ห้ เ ลื อ ก ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ไ ม่ จ ํ า กั ด ป ริ ม า ณ ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น 
ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ 

กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การคิดคน้พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายและมีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงามแตกต่างกนั
ออกไปตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม รวมทั้งไดก้าํหนดเคร่ืองหมายร้านคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไปเพื่อ
สร้างความชดัเจนในแต่ละกลุ่มลูกคา้ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่มจะมีความเหมือนกนัทางดา้นความ
นิยมในอาหารญ่ีปุ่ น และอาหารสุขภาพ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัโออิชิ แบ่งลูกคา้ออกเป็น 5 กลุ่มหลกั ตามลกัษณะ
ของอาหารและบริการ เคร่ืองหมายร้านคา้ โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ดงัน้ี   
1) โออิชิ บุฟเฟ่ต ์และ LOG HOME เนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลางถึงค่อนขา้งสูง  
2) ชาบูชิ โออิชิ เอก็เพรส และ โอเคสุก้ีแอนดบ์าร์บีคิว เนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลาง 
3) โออิชิ ราเมน เนน้กลุ่มลูกคา้วยัรุ่น และกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการความรวดเร็ว 
4) IN&OUT the Bakery Cafe เนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลาง ท่ีคาํนึงถึงการรักษาสุขภาพ 
5) โออิชิ ซูชิบาร์ เน้นกลุ่มลูกค้าท่ีมีระดับรายได้ปานกลาง ท่ีต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการ

รับประทาน 

จากการกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีชดัเจนในแต่ละสายผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองหมายร้านคา้  ทาํใหก้ลุ่มบริษทั
ฯ สามารถครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีกาํลงัซ้ือได้หลากหลาย ทั้งวยัรุ่น วยัทาํงาน และครอบครัว 
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รวมถึงผูท่ี้ห่วงใยสุขภาพ ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลางถึงค่อนขา้งสูง ระดบัรายไดป้านกลาง และกลุ่มลูกคา้ท่ี
ตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว  

กลยทุธการออกรายการอาหาร 

รูปแบบการจดัวาง การออกอาหาร และการคดัเลือกอาหาร ถือไดว้่าเป็นกลยทุธท่ีสําคญัในการดาํเนินธุรกิจ
อาหารบุฟเฟ่ต์ เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้องการความหลากหลาย และความคุ้มค่าในบริการ  
อีกทั้งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาหารประเภทบุฟเฟ่ตจ์ะเลือกรับประทานอาหารท่ีมีระดบัราคาท่ีค่อนขา้งสูง
ก่อน ดงันั้น กลยทุธการจดัวางอาหารท่ีหลากหลายและมีศิลป์ เป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงในการดึงดูดลูกคา้ และ
กระตุน้ให้ลูกคา้ไม่ติดอยู่กบัการบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงการดาํเนินกลยุทธดงักล่าว
นอกจากจะเป็นการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้แลว้ยงัสามารถควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบไดท้างหน่ึงดว้ย 

2. กลยทุธการขยายสาขาเพือ่ครอบคลมุพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินการเปิดและขยายสาขาใหบ้ริการครอบคลุมพื้นท่ีทัว่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะ
ในห้ า งสรรพ สินค้าหลักต่ า งๆ  เ ช่น  เ ซ็ นท รัล  เ ดอะมอลล์  โร บินสัน  โลตัส  ซี คอนสแคว ร์   
ฟิวเจอร์พาร์ค  และคาร์ฟูร์ เป็นตน้  เพื่อสร้างความสะดวกให้กบัลูกคา้และเพ่ือเขา้สู่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ี
หลากหลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถลดตน้ทุนวตัถุดิบ และสร้างขอ้จาํกดัให้กบัคู่แข่งขนัใน
การเขา้สู่ตลาดอีกดว้ย 

3. กลยทุธด้านการส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

กลุ่มบริษทัฯ ได้จดัให้มีกิจกรรมพิเศษในการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขาย  
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้  ทั้งการจดัเทศกาลต่างๆ ใน
ร้านอาหารของกลุ่มบริษทัฯ เช่น เทศกาลหูฉลามนํ้าแดง เทศกาลหมูหนั และเทศกาลกุง้มงักร เป็นตน้ โดยใน
การดาํเนินการดงักล่าว กลุ่มบริษทัฯ จะคาํนึงถึงการคดัเลือกอาหารท่ีมีความแปลกใหม่ เป็นท่ีช่ืนชอบ และ
ราคาสูงในความรู้สึกของผูบ้ริโภค ทั้งน้ี สําหรับการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการซ้ือซํ้ าของกลุ่มลูกคา้เดิม 
(Repeat Customer) และขยายฐานกลุ่มลูกคา้ใหม่ กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้บตัรสมาชิกทัว่ไป (Member Card) 
บตัรสมาชิกสาํหรับผูสู้งอายรุุ่นเยาว ์(Young Senior Card) และบตัรสมาชิกสาํหรับผูสู้งอาย ุ(Senior Card) ท่ี
ให้ส่วนลดพิเศษ ข้ึนอยู่กบัประเภทของบตัรสมาชิกนั้นๆ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดด้าํเนินการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ “โออิชิ” ผา่นส่ือโฆษณาต่างๆ ทั้งทางวิทย ุโทรทศัน์ และป้ายโฆษณา (Billboard) 
เพื่อเป็นการสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัตราสินคา้และผลิตภณัฑใ์นเครือโออิชิ 
 

4. กลยทุธด้านการส่งเสริมการขายร่วมกนัระหว่างร้านค้าในกลุ่มโออิชิ 

จากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีเครือข่ายร้านอาหาร ภตัตาคาร และเคานเ์ตอร์ขายอาหารกวา่ 86 สาขากระจายอยูใ่น
พื้นท่ีบริเวณกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถใช้การบริหารจดัการทาง
การตลาดแบบ Spider Marketing ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหต้น้ทุนในการบริหารงานตํ่า และสามารถ
เก้ือหนุนธุรกิจระหว่างกนัไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งจากการจดักิจกรรมทางการตลาดส่งเสริมการขาย
ของ “โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ “โออิชิ ราเมน” “โออิชิ ซูชิบาร์” “โออิชิ กรีนที” “ชาบูชิ” หรือ “IN&OUT” ดงันั้น 
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กิจกรรมทางการตลาดของกลุ่มบริษทัฯ จึงสามารถดาํเนินการได้อย่างรวดเร็ว ต่อเน่ือง แม่นยาํ และมี
ประสิทธิภาพ เขา้สู่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5.   กลยทุธ์การกาํหนดราคา และลกูค้าสัมพนัธ์ 

อาหารญ่ีปุ่นเป็นสินค้าท่ีมีราคาสูงในสายตาผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคไตร่ตรองนานก่อนตดัสินใจซ้ือ ดังนั้ น 
นโยบายราคาเดียวจึงถือเป็นนโยบายราคาท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก สามารถกระตุน้ให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่า
อาหารญ่ีปุ่ นเป็นสินคา้ท่ีมีราคาไม่สูง ส่งผลใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจซ้ือไดง่้ายและบ่อยคร้ังมากข้ึน  

สําหรับร้านอาหารประเภทตามสั่งและเบเกอร่ี มีการกาํหนดราคาโดยคาํนึงถึงปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ 
ตน้ทุนวตัถุดิบ ภาพพจน์ของสินคา้ ราคาเปรียบเทียบของคู่แข่งขนั เป็นตน้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะตั้งราคา
สินคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได ้ซ่ึงอาจสูงกวา่คู่แข่งขนัเลก็นอ้ย เน่ืองจากสินคา้ของ “โออิชิ” เป็นท่ี
นิยม ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน  

บริษทัฯ มีสินคา้ท่ีหลากหลายรูปแบบและหลาย Brand สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
กาํลงัซ้ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งกลุ่มลูกคา้วยัรุ่น นิสิต นกัศึกษา คนทาํงาน ครอบครัว และ
ผูท่ี้ใส่ใจในสุขภาพ ทั้งน้ี ลูกคา้มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มบริษทัฯ โดยเห็นจากการเพิ่มข้ึนของยอดการสมคัร
สมาชิกใหม่ และยอดการใชบ้ริการส่วนลดของสมาชิกเดิม  

 

กลยุทธการตลาดธุรกจิเคร่ืองดืม่ 

1. กลยทุธทางด้านผลติภณัฑ์ 

คุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการ 

กลุ่มบริษทัฯ มีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจท่ีคาํนึงถึงคุณภาพของสินคา้เป็นสําคญั ดงันั้น การผลิตและ
จาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเชียวพร้อมด่ืมของกลุ่มบริษทัฯ จึงคาํนึงถึงความพิถีพิถนัในกระบวนการผลิต ตั้งแต่นํ้ า
สะอาดท่ีผา่นการกรองดว้ยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคดัเลือกใบชาสดท่ีมีคุณภาพ และการเลือกใชฟ้
รุกโตสไซรับในการผลิต ผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิตท่ีสะอาดไดม้าตรฐาน ไม่ใส่วตัถุกนัเสีย และปราศจากสี
สังเคราะห์ ซ่ึงทาํให้ “โออิชิ กรีนที” เป็นสินคา้ท่ีแตกต่างจากสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืน และเป็นสินคา้เพื่อ
สุขภาพท่ีมีส่วนผสมจากธรรมชาติแท ้

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

นอกจากการใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของสินคา้แลว้ บริษทัฯ ไดเ้นน้เสนอความหลากหลายของสินคา้เพ่ือ
ช่วยกระตุน้ความตอ้งการและความสมํ่าเสมอในการบริโภคของผูบ้ริโภคอีกทางหน่ึง ดว้ยการออกชาเขียว
รวม 6 รสชาติให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกตามความตอ้งการ ภายใตรู้ปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ท่ีแตกต่าง และมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั เหมาะกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายแต่ละกลุ่ม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การปรับบรรจุภณัฑ์
และ เสนอรสชา ติ ใหม่  ใน ช่ว ง เทศกาลสํ า คัญ ต่ า งๆ  อา ทิ เ ช่น  เทศก าลค ริสต์ม าส  เ ทศก าล 
วนัวาเลนไทน์ และเทศกาลปีใหม่ เป็นตน้ ซ่ึงจะผลิตในจาํนวนจาํกดั  

2. กลยทุธทางด้านราคาเพือ่ขยายฐานลกูค้า 
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บริษทัฯ ดาํเนินการผลิตชาเขียวพร้อมด่ืมภายใตบ้รรจุภณัฑ ์ 2 ประเภท ในราคาท่ีแตกต่างกนั เพื่อขยายฐาน
ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์ประเภทขวด PET ในราคาขวดละ 20 บาท และ ราคาขวดละ 35 
บาท สาํหรับ CG 300 สาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นแม่บา้น และคนในวยัทาํงาน และบรรจุภณัฑช์นิดกล่อง UHT 
ในราคากล่องละ 10 บาทสาํหรับกลุ่มลูกคา้ ประเภทวยัรุ่น นกัเรียน นกัศึกษา สาํหรับเคร่ืองด่ืมอะมิโน โอเค 
ผลิตเฉพาะประเภทขวด PET ในราคาขวดละ 20 บาท  

3. กลยทุธทางด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 
     เพื่อกระจายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยา่งทัว่ถึง บริษทัฯ จึงจดัใหมี้การกระจายสินคา้ผา่นช่อง 
     ทางการจดัจาํหน่ายหลายช่องทาง เช่น 1) ผา่นตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่ เพื่อกระจายเขา้สู่ร้านคา้ปลีก 
    สมยัใหม่ โดยตั้งแต่ปี 2546 เป็นตน้มา  บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งให ้บ.ดีทแฮลม์ อนัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายเดิมทาํ  
                           การกระจายสินคา้ในช่องทางโมเดิร์นเทรด และ ร้านคา้ส่ง, ร้านคา้ปลีกทัว่ประเทศ  นอกจากนั้นในปี  
      2548 บริษทัฯ  ยงัไดแ้ต่งตั้งให ้บ.เสริมสุข  จดัจาํหน่ายสินคา้โออิชิ  กรีนที ใหก้บัร้านคา้เลก็ๆ และ 
     ร้านอาหารต่างๆทัว่ประเทศ  โดยบ.เสริมสุข  มีรถท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้คร้ังน้ีถึง 2,000 คนั  ซ่ึง      
สามารถเยีย่มร้านคา้ไดจ้าํนวน 28,000 ร้านคา้ทุกๆ 3 วนั 2) ผา่นร้านคา้ในเครือของกลุ่มบริษทัฯ  
      เพื่อเขา้ถึงลูกคา้ในเครือของกลุ่มบริษทัฯ และ 3) ผา่นคู่คา้ เพื่อกระจายเขา้สู่ร้านคา้ปลีกรายยอ่ย 4)  
     ผา่นทางการส่งออก เป็นตน้ นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัดาํเนินการการกระจายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภค ณ  
      จุดขาย โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมในงานต่างๆ เช่น เทศกาลอาหารเยาวราช เทศกาลงานกาชาด เทศกาล 
     เจ เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถหาซ้ือสินคา้ของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งสะดวกมากข้ึน 
 

4. กลยทุธการส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการเป็นสปอนเซอร์รายการ
วิทย ุรายการโทรทศัน์ต่างๆ การจดัโปสเตอร์ส่งเสริมการขาย และการจดัการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดทั้งปีกบัคู่คา้ของกลุ่มบริษทัฯ และร่วมออกบูทในงานเทศกาลต่างๆ เพื่อสร้างความรับรู้ในตราสินคา้
และผลิตภณัฑ์ให้แก่ผูบ้ริโภค ทั้งในรูปแบบการแจกผลิตภณัฑ์ตวัอยา่งเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดล้ิ้มลอง และการ
แลกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก เป็นตน้ 

การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายหลกัของกลุ่มบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง สรุปไดด้งัน้ี 

1. ร้านอาหารญ่ีปุ่ นและร้านเบเกอร่ี  

ในการจดัจาํหน่ายอาหารญ่ีปุ่ น เบเกอร่ี และสินคา้ภายใตช่ื้อ “โออิชิ” มีช่องทางในการจดัจาํหน่ายหลกัผา่น 

ทางร้านอาหารและร้านเบเกอร่ีของกลุ่มโออิชิเป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯ มีสาขาร้าน 

อาหารรวมทั้งส้ิน 86 สาขา ทัว่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ พทัยา ชลบุรี จาํนวนรวม  82 
สาขา ท่ีดาํเนินการโดยบริษทั และอีก 4 สาขาในจงัหวดัภเูกต็ เปิดเป็นธุรกิจแฟรนไชส์  

2. บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ีและส่งถึงบา้น 
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เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคนิยมบรรจุอาหารญ่ีปุ่นไวใ้นรายการอาหารจดัเล้ียงในงานพิธีต่างๆ จึงส่งผลให้
ความตอ้งการอาหารญ่ีปุ่ นเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น การใหบ้ริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี และบริการส่งถึงบา้น จึงเป็น
อีกช่องทางการจดัจาํหน่ายหน่ึงของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่ง
ดี  โดยกลุ่มบริษทัฯ ไดใ้หบ้ริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ีและจดัส่งถึงบา้นผา่นหมายเลขโทรศพัท ์ 0-2712-3456 
ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่กรุงเทพฯ ยกเวน้ฝ่ังธนบุรี 

  3. ร้านคา้ปลีกร่วมสมยั (Modern Trade) ร้านคา้สะดวกซ้ือ (Convenience Store) ซุปเปอร์มาเก็ต และ  
      ดิสเคาทส์โตร์ (Discount Store) 

นอกจากการจดัจาํหน่าย โออิชิ กรีนที ผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายทั้ง 2 ช่องทางดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ 
ยงัไดด้าํเนินการจดัจาํหน่ายผา่นช่องทางหลกัอีก 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ (1) ผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ คือ บริษทั ดีท
แฮลม์ จาํกดั เพื่อกระจายเขา้สู่ร้านคา้ส่ง และร้านคา้ปลีกทุกระดบัไดแ้ก่ ร้านคา้ปลีกร่วมสมยั (Modern Trade) 
ร้านคา้สะดวกซ้ือ (Convenience Store) ซุปเปอร์มาเก็ต ดิสเคาทส์โตร์ รวมไปถึงร้านคา้สะดวกซ้ือในสถานี
บริการนํ้ ามนั ไดแ้ก่ เซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) ท็อส์ป โลตสั แม็คโคร และ จิฟฟ่ี เป็นตน้ โดยสัญญาว่าจา้ง
ดงักล่าวมีอาย ุ5 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองคร้ังละ 3 ปี หากไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้
บอกเลิกสัญญา และบริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) (2) คู่คา้ของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อกระจายผลิตภณัฑผ์า่นไป
ยงัร้านคา้ปลีกรายยอ่ยท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายรายเดียวไม่สามารถกระจายไปถึง  

3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะตลาดธุรกจิร้านอาหารญีปุ่่ น 

กระแสความนิยมการบริโภคอาหารญีปุ่่นเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายปี 2542 เนื่องจากการเปลีย่นแปลงใน
ภาพลกัษณ์ของอาหารญีปุ่่น จากเดมิทีเ่ป็นสินค้าทีม่รีาคาแพง มีการให้บริการตามโรงแรมใหญ่ในย่านธุรกจิสําคญั
ของกรุงเทพฯ และมกีลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นนักธุรกจิทีม่ีระดบัรายได้สูง มาเป็นการให้บริการแบบบุฟเฟ่ต์ ใน
ระดับราคาเดียวท่ีสามารถรับประทานได้แบบไม่จํากดัจาํนวน ซ่ึงนับว่าเป็นทางเลอืกใหม่ให้กบัผู้บริโภค ส่งผลให้
ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าราคาอาหารญีปุ่่นอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และเพิม่ความถีใ่นการบริโภคมากขึน้ ประกอบกบั
รูปลกัษณ์ท่ีสวยงามน่ารับประทาน และการเป็นต้นตาํหรับของอาหารสุขภาพ ทีส่อดรับกบักระแสความใส่ใจใน
เร่ืองสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน เน่ืองจากมีไขมนัตํา่มากเมื่อเทยีบกบัอาหารตะวนัตกและอาหารประเภท
ฟาสต์ฟู้ดส์  จงึเป็นแรงกระตุ้นทีสํ่าคญัในการจูงใจให้ผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคอาหารญีปุ่่นมากขึน้ ทั้งผู้บริโภค
ในกลุ่มวยัรุ่น วยัทํางาน และครอบครัว  แต่อย่างไรกต็าม ในปีทีผ่่านมา จาํนวนร้านอาหารญีปุ่่ นได้มีการขยายตัว
อย่างต่อเน่ือง จงึส่งผลให้ในปัจจุบันมีปริมาณร้านอาหารญีปุ่่นทีม่ากกว่าความต้องการของผู้บริโภค ดงัน้ัน 
ผู้ประกอบการจึงหันมาปรับเปลีย่นกลยุทธ และเพิม่การลงทุนอาหารญ่ีปุ่นประเภทอืน่ โดยเฉพาะร้านบะหมี่ราเมน 
และร้านบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น  ซ่ึงเน้นการเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่ 

คู่แข่งของกลุ่มบริษทัฯ ได้แก่ ห้องอาหารญีปุ่่นในโรงแรม ร้านญีปุ่่นทัว่ไป รวมทั้งร้านอาหารญีปุ่่นระบบ 
แฟรนไชส์รายใหญ่ 2 ราย ซ่ึงถงึแม้ว่าการแข่งขนัในตลาดนีเ้ร่ิมมีความรุนแรงเพิม่มากขึน้ แต่การแข่งขนัจะไม่เป็น
การแข่งขันแบบลดราคา แต่จะเป็นการแข่งขันทีเ่น้นถงึความแตกต่างในการให้บริการ และเพิม่ทางเลอืกให้กบั
ผู้บริโภค รวมทั้ง การจดัการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การสมัครสมาชิก การสะสมคะแนน เป็นต้น เพือ่ดงึดูด
ความสนใจของลูกค้า 
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ตลาดบะหมี่ญีปุ่่น มีอตัราการขยายตัวทีสู่งมาก และคาดว่าจะมีอตัราการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองไปอกีอย่างน้อย 3-5 
ปี ทั้งในรูปแบบสาขา รถเข็น และร้านเลก็ๆ หรือคอีอส (KIOSK) ทั้งนี ้ธุรกจิราเมนมีข้อได้เปรียบธุรกจิอาหาร
ญีปุ่่นประเภทอืน่ตรงท่ีมีรสชาติให้เลอืกหลากหลาย และมีราคาให้เลอืกหลายระดบัต้ังแต่ชามละ 49 –149 บาท ซ่ึง
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบัน ทั้งนี ้ในปัจจุบันบริษทัฯ มีคู่แข่งทีเ่ป็นผู้ให้บริการร้านบะหมีญ่ีปุ่น
ระบบแฟรนไชส์รายใหญ่ 3 ราย ร้านบะหมี่ญีปุ่่นรายย่อยอืน่ และร้านบะหม่ีทัว่ไป 

 

ภาวะตลาดธุรกจิเคร่ืองดืม่ประเภทชา 

ในปี 2548 ตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทชาเขียวมีอตัราการเติบโตแบบกา้วกระโดดต่อเน่ืองจากปี 2547 นอกจาก
แนวโนม้พฤติกรรมการบริโภคท่ีเนน้ให้ความสาํคญัทางดา้นสุขภาพมากข้ึนแลว้ ยงัมีในส่วนของผูป้ระกอบการ
รายใหม่ๆ ท่ีเขา้มาในตลาดเป็นจาํนวนมาก สําคญัท่ีสุดคือกิจกรรมดา้นการตลาด โดยเฉพาะการส่งเสริมการขาย
ในช่วงฤดูร้อน ไดส่้งผลใหผู้บ้ริโภครายใหม่เขา้มาในตลาดเป็นจาํนวนมาก แมว้่าในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ขนาด
ของตลาดจะมีแนวโนม้ลดลง แต่โดยเฉล่ียทั้งปีขนาดของตลาดก็เจริญเติบโตข้ึนถึงร้อยละ 40 โดย AC Nielsen 
(Thailand) Co., Ltd (“AC Nielsen”) ไดป้ระเมินว่าในปี 2548 มูลค่าตลาดชาพร้อมด่ืมอยูท่ี่ประมาณ 126 ลา้นลิตร   

 

หมายเหต:ุ  ข้อมูลตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทชาท่ีสํารวจโดย AC Nielsen คิดจาก 60% ของมูลค่าตลาดเคร่ืองด่ืม
ประเภทชาท้ังหมด ซ่ึงกลุ่มสํารวจของ AC Nielsen จะเน้นเฉพาะตลาดชาพร้อมด่ืมท่ีขายอยู่ใน
ซุปเปอร์ไฮเปอร์มาร์เกต็ ร้านค้าสะดวกซื้อ และ ร้านค้าปลีกท่ีอยู่ในระบบของการสํารวจ ซ่ึงไม่
รวมถึงตลาดชาพร้อมด่ืมท่ีขายอยู่ตามร้านค้าและร้านอาหารย่อยท่ัวไป เช่น ร้านค้าบริเวณตลาดนัด
จตุจักร ถนนเยาวราช และตลาดนัดอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ ซ่ึงแผนภาพข้างต้นได้คาํนึงถึงผลดังกล่าวแล้ว 

 
 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่เคร่ืองด่ืมชาเขียวนบัวา่เป็นเคร่ืองด่ืมสุขภาพท่ีมาแรงในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา 
โดยในปี 2547 ตลาดชาเขียวมีส่วนแบ่งตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 90 ของตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทชาทั้งหมด โดยมีมูลค่า
ประมาณ 5,000 ลา้นบาท และในปี 2548 ตลาดชาเขียวมีส่วนแบ่งตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 92 % ของตลาดเคร่ืองด่ืม
ประเภทชาทั้งหมด มลูค่าประมาณ 7,000 ลา้นบาท   

 

 

 

 

ท่ีมา : ACNielsen (Thailand) Co., LTD 

จากการสํารวจสัดส่วนของช่องทางการจดัจาํหน่ายแต่ละช่องทาง (Penetration) ของ AC Nielsen พบว่า ช่อง
ทางการจาํหน่ายทางดา้นร้านคา้สะดวกซ้ือจะมีสดัส่วนท่ีสูงท่ีสุดคือร้อยละ 41 รองลงมาคือคือช่องทางการจาํหน่าย

หมายเหต:ุ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ชาอลูง และชาผลไม ้เป็นตน้ 
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ทางดา้นร้านคา้ปลีกทัว่ไปหรือยี่ป๊ัว (Traditional Trade) ร้อยละ 32 เม่ือพิจารณาอตัราการเติบโต จะเห็นไดว้่า
ช่องทางการจาํหน่ายทางดา้นร้านคา้ปลีกทัว่ไปหรือยี่ป๊ัว (Traditional Trade) จะสูงท่ีสุด เม่ือเทียบกบัซุปเปอร์ 
ไฮเปอร์มาร์เก็ตและร้านคา้สะดวกซ้ือ เน่ืองจากความหนาแน่นของช่องทางการจาํหน่ายทางดา้นร้านคา้ปลีกในปี 
2547 ยงัอยูใ่นสัดส่วนท่ีตํ่าคือร้อยละ 34 เม่ือเทียบกบัช่องทางการจดัจาํหน่ายอ่ืนๆ ซ่ึงมีความหนาแน่นอยูถึ่งร้อยละ 
77- 98 ตามลาํดบั โดยถา้แยกตามภูมิภาค ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งภาคกลางมีสัดส่วนถึงร้อยละ  72 
แสดงให้เห็นว่าในส่วนภูมิภาคอ่ืนๆ ยงัมีโอกาสอีกมากสําหรับผูป้ระกอบการท่ีจะวางสินคา้ให้ครอบคลุมมาก
ยิง่ข้ึน 

 

 

 

ทั้งน้ี จากอตัราการเติบโตของตลาดชาเขียวท่ีน่าประทับใจ ส่งผลให้มีนักลงทุนทั้ งนักลงทุนท่ีผลิตเคร่ืองด่ืม
ประเภทอ่ืนและผูป้ระกอบการร้านอาหารญ่ีปุ่นให้ความสนใจผลิตชาเขียวพร้อมด่ืมเพื่อวางจาํหน่ายและเพื่อแบ่ง
ส่วนแบ่งกาํไรและรายไดจ้ากการเติบโตของตลาดน้ี ส่งผลให้จาํนวนผูบ้ริโภคชาเขียวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และ
การแข่งขนัทวีความรุนแรงมากข้ึน ผูผ้ลิตจึงจาํเป็นตอ้งเน้นการส่งเสริมการจดัจาํหน่าย การคิดคน้บรรจุภณัฑ์ท่ี
ทนัสมยั และการปรับแต่งรสชาติให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อขยายฐานผูบ้ริโภค และทาํให้
ผูบ้ริโภคไดต้ระหนกัถึงคุณประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทชาเขียว 

 

                                 ท่ีมา : ACNielsen (Thailand) Co., LTD 

 

 

 

 

 

 

                                   

                  

ส่วนแบ่งการตลาดรอบเดือน พฤศจกิายน และ ธนัวาคม ปี 2548 
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ท่ีมา : ACNielsen (Thailand) CO.,LTD. 

หมายเหตุ:  จากการสํารวจขอ้มูลการตลาดของ AC Nielsen พบว่าส่วนแบ่งตลาดในเดือนพฤศจิกายนและ
ธนัวาคม 2548 ของโออิชิอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 60 ของมลูค่าตลาดรวม 

ในปัจจุบัน ภาวะการแข่งขนัของธุรกจิเคร่ืองดืม่ชาเขียวยงัคงค่อนข้างรุนแรง โดยมีคู่แข่งรายใหญ่ 2-3 ราย ในขณะ
ทีผู้่ประกอบการรายย่อย จะหายไปจากตลาดเคร่ืองดืม่ชาเขยีว เน่ืองจากไม่ประสบความสําเร็จในส่วนของยอดขาย 
อกีทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ 3 รายแรกสามารถยดึส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 88  อย่างไรกต็าม บริษัท
ฯ มีความเช่ือม่ันว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ได้ไม่ตํา่กว่าร้อย 55 ตลอดไป เน่ืองจาก 
บริษทัฯ มีตราสินค้าที่แข็งเกร่ง และดาํเนินกลยุทธทางการตลาดทีม่ีประสิทธิภาพ 

 

3.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั (“โออิชิ เทรดด้ิง”) ทาํหน้าท่ีเป็นครัวกลางของกลุ่มโออิชิ ในการคดัเลือก สั่งซ้ือ กระจาย
วตัถุดิบ รวมทั้งแปรรูปวตัถุดิบท่ีจาํเป็นตอ้งรักษาคุณภาพและมาตรฐาน จดัส่งให้แก่สาขาต่างๆของร้านคา้ในกลุ่ม 
โออิชิ โดยการดาํเนินการดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งเนน้การจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและเพิ่มอาํนาจในการต่อรองกบัผู ้
จดัจาํหน่ายวตัถุดิบเม่ือซ้ือในปริมาณมาก นอกจากน้ี ครัวกลางทาํหนา้ท่ีผลิตเบเกอร่ีทุกชนิดและผลิตขนมไหวพ้ระจนัทร์
ในช่วงเทศกาล เพื่อส่งใหก้บัร้าน IN&OUT Bakery และร้านอาหารในกลุ่มโออิชิ นอกจากการดาํเนินงานดงักล่าวแลว้ ยงั
ทาํหนา้ท่ีผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อสุขภาพ “โออิชิ กรีนที” และทาํหนา้ท่ีคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑภ์ายใตช่ื้อ “โออิชิ” ท่ี
เน้นประเภทสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอาหารญ่ีปุ่นเพื่อสุขภาพ สําหรับการผลิตผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด
นอกเหนือจากเคร่ืองด่ืมชาเขียว โออิชิ เทรดด้ิงจะจา้งผูผ้ลิตภายนอกท่ีมีศกัยภาพมีความเช่ียวชาญท่ีไดม้าตรฐานในการ
ผลิตสินคา้มาดาํเนินการผลิตตามสูตรท่ีคิดคน้ข้ึน โดยมีการทาํสญัญาเร่ืองการรักษาความลบัทางการคา้และการขายวตัถุดิบ
กบัทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบ โดยช่องทางการจาํหน่ายของผลิตภณัฑ์จะกระจายไปยงัร้านอาหารในกลุ่มโออิชิ 
ร้านสะดวกซ้ือ โมเดิร์นเทรด และซุปเปอร์มาเกต็ เพื่อใหถึ้งกลุ่มผูบ้ริโภคในวงกวา้ง  

ในปี 2546 โออิชิ เทรดด้ิง เขา้ซ้ือท่ีดินท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี เพื่อพฒันาครัวกลางแห่งใหม่ให้เป็น
โรงงานผลิตอาหารและสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีทนัสมยัและไดม้าตรฐาน โรงงานท่ีนวนครมีพื้นท่ีทั้งหมด 30,865 ตรม. 
และเปิดดาํเนินการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547  

3.3.1 ธุรกจิร้านอาหารญีปุ่่นและเบเกอร่ี 

ข้ันตอนและวธีิการจดัหาวัตถุดบิ 

ครัวกลางจะทาํหนา้ท่ีแปรรูปวตัถุดิบสดใหเ้ป็นวตัถุดิบพร้อมใช ้(Ready to Use) ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของ
วตัถุดิบต่างๆ ก่อนกระจายสู่ร้านอาหารทุกสาขาของกลุ่มโออิชิ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบบางประเภท
จาํนวนมาก ผูจ้ดัจาํหน่ายจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัส่งวตัถุดิบนั้นใหก้บัสาขาต่างๆ โดยตรง เพื่อรักษาคุณภาพ และความ
สดใหม่ของวตัถุดิบ รวมทั้งประหยดัตน้ทุนในการจดัส่ง ดงันั้นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของวตัถุดิบ
บางส่วนยงัคงตอ้งเกิดข้ึนท่ีสาขาดว้ย นอกจากน้ีการแบ่งหมวดหมู่ของวตัถุดิบจะทาํให้ง่ายต่อการสั่งสินคา้ การ
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จดัเรียงและการจดัเก็บสินคา้ภายในร้านรวมทั้งทาํให้ตรวจเช็คสินคา้ไดง่้ายข้ึนดว้ย วตัถุดิบและผลิตภณัฑ์หลกั 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ 
1. อาหาร แบ่งออกเป็น อาหารแช่แขง็ อาหารแช่เยน็ อาหารสด อาหารแหง้ 
2. ภาชนะ บรรจุภณัฑ ์อุปกรณ์ท่ีใชใ้ส่อาหาร 
3. เคมีภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลือง 
4. เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบอาหารและเคร่ืองมือต่างๆภายในร้าน 

บริษทัฯ ไม่มีนโยบายสั่งซ้ือวตัถุดิบของสดและผลิตภณัฑจ์ากผูจ้ดัจาํหน่าย (Supplier) รายใดรายหน่ึงเป็นหลกั แต่
จะพิจารณาจากคุณภาพ เง่ือนไข และราคาของวตัถุดิบเป็นสําคญั ทั้งน้ี วตัถุดิบส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการประกอบ
อาหารเป็นวตัถุดิบทัว่ไปท่ีสามารถสั่งซ้ือไดต้ามทอ้งตลาด ยกเวน้เน้ือสัตวบ์างประเภท เช่น เน้ือววั และเน้ือปลา
หิมะฮาริบตั เป็นตน้ ท่ีจาํเป็นตอ้งสัง่ซ้ือจากต่างประเทศ ซ่ึงการสัง่ซ้ือจะพิจารณาจากแนวโนม้ราคาวตัถุดิบในอดีต 
เพื่อใหท้ราบถึงราคา และระยะเวลาสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม โดยการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังจะสั่งในปริมาณท่ีเพียงพอสําหรับ
การผลิตและการให้บริการประมาณ 3-5 เดือน อยา่งไรก็ตาม มูลค่าการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็น
สดัส่วนประมาณร้อยละ 2 ของมูลค่าการสั่งซ้ือวตัถุดิบรวม 

ในการเก็บรักษาวตัถุดิบ บริษทัฯ ไดเ้ช่าพื้นท่ีห้องเยน็บริเวณมหาชยัสาํหรับเก็บรักษาวตัถุดิบท่ีจาํเป็นตอ้งควบคุม
อุณหภูมิ และไม่ตอ้งนาํเขา้สู่ขบวนการแปรสภาพวนัต่อวนั ส่วนวตัถุดิบพร้อมใชจ้ะเก็บไวท่ี้หอ้งเยน็ของครัวกลาง
เพื่อเตรียมกระจายใหแ้ก่สาขาในวนัถดัไป  

การควบคมุคณุภาพ 

โออิชิ เทรดด้ิง นอกจากจะทาํหน้าท่ีเป็นแผนกจดัซ้ือส่วนกลาง และควบคุมคุณภาพวตัถุดิบให้อยูใ่นมาตรฐาน
เดียวกนัก่อนกระจายสู่สาขาต่างๆ แลว้ ยงัมีหนา้ท่ีตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Control) วตัถุดิบก่อน
นาํเขา้สู่ขบวนการแปรรูป เพื่อให้มัน่ใจว่าวตัถุดิบดงักล่าวมีคุณภาพสอดคลอ้งตามหลกัมาตรฐานสากลและสูตร
มาตรฐานของโออิชิ ทั้งขนาด นํ้าหนกั สีสัน และรสชาติ การตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบและผลิตภณัฑต์อ้งเร่ิม
ตั้งแต่การขนส่งและการรับวตัถุดิบของผูจ้ดัจาํหน่าย (Supplier) ซ่ึงหมายรวมถึงสภาพของรถและพนกังานขนส่ง 
รวมทั้งการจดัวางอยา่งเป็นระเบียบ ผูจ้ดัการจะตอ้งตรวจสอบสภาพของผลิตภณัฑ ์เช่นสภาพกล่องสินคา้ ภาชนะท่ี
ใส่ ตลอดจนรถเขน็ท่ีจะขนส่งเขา้ไปในร้าน และมีการสุ่มตรวจวตัถุดิบและผลิตภณัฑโ์ดยตรวจดูวนัหมดอายแุละ
สภาพวตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ีบริษทัฯ มีนโยบายเขา้เยีย่มชมและตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบท่ีโรงงาน
ของผูจ้ดัจาํหน่ายก่อนทาํการสั่งซ้ือ ประกอบกบั นโยบายการควบคุมคุณภาพสินคา้คงคลงัแบบเขา้ก่อนออกก่อน 
(FIFO or First In-First Out) โดยมีการติดฉลากไวบ้นบรรจุภณัฑข์องวตัถุดิบเพื่อระบุวนัท่ีในการผลิต รวมทั้ง การ
ตรวจสอบจุลินทรียใ์นอาหารท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภคโดยการสุ่มตวัอยา่งและนาํไปวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของสภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหจุ้ลินทรียมี์การเจริญเติบโตเพ่ือหาวิธีการแกไ้ขและพฒันา ส่งผลใหว้ตัถุดิบท่ีใชใ้นการ
ประกอบอาหารมาจากแหล่งผลิตท่ีไดม้าตรฐานทางโภชนาการ คงความสดใหม่อยูเ่สมอ มีการควบคุมการเบิกใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทุกขั้นตอนการผลิตมีการปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานทาง
โภชนาการ  

สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์เหลือจากการขายจะมีการควบคุมโดยการตรวจนบั และทาํลายทิ้ง เพื่อป้องกนัการนาํกลบัไป
ขายใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลิตภณัฑป์ระเภทเบเกอร่ี และขา้วป้ันต่างๆ ท่ีตอ้งดาํเนินการผลิตวนัต่อวนัเพื่อความ
สดใหม่ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายควบคุมอตัราการสูญเสียของผลิตภณัฑท่ี์เหลือจากการขายใหไ้ม่เกินร้อยละ 5 ซ่ึง
ในปัจจุบนับริษทัฯ กส็ามารถควบคุมอตัราดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้
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3.3.2 ธุรกจิเคร่ืองดืม่ชาเขียว 

ข้ันตอนและวธีิการจดัหาวัตถุดบิ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียว โออิชิ กรีนที ไดแ้ก่ใบชาเขียวคุณภาพ นํ้ าตาล ฟรุกโตส และ วตัถุ
ปรุงแต่งกล่ิน ซ่ึงวตัถุดิบส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบท่ีจดัหาไดง่้ายภายในประเทศ รายละเอียดเก่ียวกบัวตัถุดิบหลกัมีดงัน้ี 

นํา้ 

นํ้ าสาํหรับการผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียว โออิชิ กรีนที จะตอ้งผา่นระบบ RO (Reverse Osmosis) เพื่อทาํให้นํ้ ามีความ
บริสุทธ์ิ 100 % ก่อนเขา้สู่กระบวนการผลิตต่อไป 

ใบชาเขียวคุณภาพ 

โออิชิ เทรดด้ิง มีนโยบายการจดัซ้ือใบชาเขียวจากผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่และแหล่งใหญ่ 3 ราย เพื่อใหไ้ดใ้บชาท่ีมี
คุณภาพ อีกทั้งมีแหล่งใบชาท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการในระยะยาว ทั้งน้ีใบชาเขียวเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ี
ใหผ้ลผลิตตลอดทั้งปี ทาํใหไ้ม่มีปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิต ทั้งน้ี ตั้งแต่บริษทัฯ เร่ิมดาํเนินการ
ผลิตจนถึงปัจจุบนั ไม่พบปัญหาเก่ียวกบัการสั่งซ้ือใบชาจากผูจ้ดัจาํหน่ายรายดงักล่าวทั้งทางดา้นคุณภาพ ปริมาณ 
และราคา 

นํา้ตาล ฟรุกโตส และวัตถปุรุงแต่งกล่ิน 

ฟรุกโตสนํ้ าตาลเป็นวตัถุดิบท่ีจดัหาไดง่้ายภายในประเทศจึงไม่ประสบปัญหาดา้นการขาดแคลนวตัถุดิบ ดงันั้น 
โออิชิ เทรดด้ิง จะใชวิ้ธีการซ้ือจากผูจ้ดัจาํหน่ายทัว่ไป นอกจากวตัถุปรุงแต่งกล่ินท่ีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึง
ส า ม า ร ถ เ ก็ บ รั ก ษ า ไ ด้ ย า ว น า น แ ล ะ มี สั ด ส่ ว น ก า ร ใ ช้ น้ อ ย เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ ว ัต ถุ ดิ บ ห ลั ก อ่ื น ๆ  
ทาํใหไ้ม่มีปัญหาในการสั่งซ้ือหรือจดัเกบ็ เน่ืองจากผูส้ั่งซ้ือสามารถประมาณการใชว้ตัถุดิบดงักล่าวล่วงหนา้ได ้

บรรจุภัณฑ์ 

ขวด PET กล่อง UHT และ ฉลากบรรจุภณัฑ ์(Shrink Film) ถือเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัในกระบวนการผลิต โออิชิ   กรี
นที โดยบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั สั่งซ้ือบรรจุภณัฑช์นิดขวด PET จากผูผ้ลิตรายใหญ่ในประเทศ                   2 
ราย ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทัฯ ไดเ้จรจาตกลงกบัผูผ้ลิตหน่ึงในสองรายดงักล่าว ใหเ้ขา้มาสร้างสายการผลิตในโรงงาน
ของบริษทัฯ เพื่อป้อนขวด PET เขา้สู่สายการผลิตโดยตรง และเพื่อลดความเส่ียงในการขาดแคลนบรรจุภณัฑ ์
สาํหรับการขยายกาํลงัการผลิตในอนาคต ซ่ึงผูผ้ลิตรายดงักล่าวไดต้กลงตามขอ้เสนอของบริษทัฯ และจะผลิตขวด 
PET ส่งให้แก่บริษทัฯ ตามปริมาณท่ีบริษทัฯ ตอ้งการเป็นอนัดบัแรกก่อนท่ีจะขายใหแ้ก่ลูกคา้รายอ่ืน ผูผ้ลิตบรรจุ
ภณัฑร์ายน้ีเร่ิมดาํเนินการผลิตใหก้บับริษทัฯ ไดต้ั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2547 ท่ีผา่นมา 

การควบคุมคุณภาพ 

เน่ืองจากนโยบายการสั่งซ้ือใบชาเขียวของโออิชิ เทรดด้ิง เป็นการสั่งซ้ือจากผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่และแหล่งใหญ่ 
ดงันั้นคุณภาพและมาตรฐานของวตัถุดิบค่อนขา้งเท่ียงตรงและเช่ือถือได้ นอกจากน้ี โออิชิ เทรดด้ิง มีแผนก
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าวตัถุดิบทุกชนิดก่อนเขา้สู่กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑก่์อนถึงมือผูบ้ริโภค
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
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กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตลอดกระบวนการการผลิต โดยการกาํหนดใหมี้การบาํบดัของ
เสียในระดบัพื้นฐาน  เช่น บ่อดกัไขมนั เพื่อดกัไขมนัและเศษอาหารส่วนเกินก่อนท่ีจะปล่อยสู่ท่อระบายนํ้ าสาธารณะ เป็น
ตน้ กลุ่มบริษทัฯ ไดด้าํเนินมาตรการต่างๆ ตามมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจาํกดัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด  

3.4 ข้อจาํกดัในการประกอบธุรกจิ 

-ไม่มี- 
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4. การวจัิยและพฒันา 

ปัจจุบนังานวจิยัและพฒันาของบริษทัฯ ดาํเนินงานโดยทีมงานของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการคือ การ
สํารวจตลาดเพื่อติดตามความพึงพอใจ และความเห็นของลูกคา้ต่อสินคา้และบริการของบริษทัฯ และอีกประการหน่ึงเป็นการ
คิดคน้และพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอยา่งสมํ่าเสมอ ภายใตช่ื้อสินคา้ในกลุ่มโออิชิ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย
ของกลุ่มผูบ้ริโภคและรักษาฐานลูกคา้ของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการศึกษาและพฒันาเทคโนโลยใีนการผลิตใหม่ๆ ท่ีช่วย
ในการรักษาคุณภาพของสินคา้ให้มีอายนุานข้ึนโดยไม่ตอ้งใส่วตัถุกนัเสีย อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มีแผนงานท่ีจะรวมทีมงานวิจยั
และพฒันาของแต่ละสายผลิตภณัฑเ์ป็นหน่วยงานกลางระดบัฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการและการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใหดี้ยิง่ข้ึน 

สาํหรับการทาํวิจยัตลาดเคร่ืองด่ืมนั้น  บริษทัฯ ไดใ้ชข้อ้มูลผลการศึกษาภาวะตลาดชาพร้อมด่ืมของบริษทั เอ ซี นีลเส็น (ประเทศ
ไทย) จาํกดัเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์ตลาดสินคา้ของบริษทัฯ และเพื่อการพฒันาสินคา้ใหม่ๆตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคท่ีหลากหลาย ทั้งรสชาติ และขนาดบรรจุภณัฑ ์รวมทั้งเพื่อการวางแผนกลยทุธทางการตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การจดัหาผลิตภณัฑอ่ื์นภายใตช่ื้อ “โออิชิ” เพื่อจาํหน่าย กลุ่มบริษทัฯ คดัเลือกผลิตภณัฑโ์ดยศึกษาจากพฒันาการทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอาหารญ่ีปุ่นในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่ น และไตห้วนั และนาํมาวิเคราะห์
วิจยัว่า ตลาดของผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตในประเทศไทยหรือไม่ โดยปัจจยัสําคญันาํมาพิจารณา คือ 1) ความ
เก่ียวขอ้งของผลิตภณัฑก์บัตราสินคา้“โออิชิ” ท่ีมุ่งเนน้ผลิตภณัฑส์ไตลญ่ี์ปุ่ นเพื่อสุขภาพ 2) มูลค่าตลาดรวมภายในประเทศของ
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ ตอ้งมีขนาดใหญ่เพียงพอ 3) ความรุนแรงของภาวะการแข่งขนัและจาํนวนคู่แข่งขนัในตลาด และในการผลิตสินคา้
ภายใตช่ื้อ “โออิชิ” กลุ่มบริษทัฯ จะดาํเนินการว่าจา้งผูผ้ลิตท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตผลิตภณัฑ์นั้นๆ ให้เป็นผูผ้ลิต โดยกลุ่ม
บริษทัฯ จะเป็นผูค้ดัเลือกวตัถุดิบท่ีใช้สําหรับทุกขั้นตอนการผลิต ดังนั้น ในการควบคุมคุณภาพการผลิต กลุ่มบริษทัฯ จะ
ดาํเนินการคดัเลือกบริษทัผูผ้ลิตและแหล่งวตัถุดิบท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกมามีคุณภาพมาตรฐาน 
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5.   ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าทางบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

5.1 ทีด่นิและส่วนปรับปรุงทีด่นิ 

กลุ่มบริษทัฯ มีท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ซ่ึงมูลค่าทางบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2548 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ทีด่นิและส่วนปรับปรุงทีด่นิ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน 1 แปลง รวมเน้ือท่ี 1-1-01 ไร่ 
เลขท่ี 540/5-7 ถนนสุขมุวทิ 55 คลองตนั
เหนือ เขตวฒันา กทม. 

เจา้ของ 70.00 - ไม่มี - 

ท่ีดิน 1 แปลง รวมเน้ือท่ี 17-2-28 ไร่ 
และส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
เลขท่ี 60/68 หมู่ท่ี 19 นวนครโครงการ 2 ต.
คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 

เจา้ของ 56.80 
 

คํ้าประกนัเงินกู ้วงเงิน 
355 ลา้นบาท และคํ้า
ประกนัวงเงินเบิกเกิน
บญัชีของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย จาํนวน 30 

ลา้นบาท 
รวม  126.80  

 
5.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2548 ตามรายละเอียดดงัน้ี  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

อาคาร LOG HOME และส่วนปรับปรุง
อาคาร 
เลขท่ี 540/7 ถนนสุขมุวทิ 55 คลองตนั
เหนือ เขตวฒันา กทม. 

เจา้ของ 58.56 - ไม่มี - 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างโรงงานครัวกลาง  
เลขท่ี 60/68 หมู่ท่ี 19 นวนครโครงการ 2 ต.
คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 

เจา้ของ 
 

302.72 คํ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 355 ลา้นบาท 

รวม  361.28  
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5.3 สัญญาเช่าพืน้ที ่

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯ มีสญัญาเช่าพื้นท่ีในการดาํเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่นและร้านเบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพ กบั
คู่สญัญาท่ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกจาํนวน 62 สญัญา ทั้งน้ี สัญญาเช่าพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นสญัญาเช่าระยะสั้น 3 
ปี และสามารถต่ออายสุัญญาไดอี้ก 3 ปี โดยสญัญาส่วนใหญ่จะหมดอายลุงในปี 2550 - 2551 

สิทธิการเช่าพืน้ทีด่าํเนินงาน 

พื้นท่ีดาํเนินงานของกิจการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะทาํเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาสั้ น 3 ปี 
ท่ีสามารถต่ออายุการเช่าไดอี้ก 3 ปี เพื่อลดภาระผูกพนัและเงินลงทุนท่ีค่อนขา้งสูงจากความผนัแปรของสภาพ
เศรษฐกิจและการคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว อยา่งไรกต็าม มีร้านอาหารบางสาขาไดท้าํสัญญาเช่าระยะยาวภายใน
อาคารและศูนยก์ารคา้ ซ่ึงมีมูลค่าทรัพยสิ์นรวมส่วนท่ีปรับปรุงแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ดงัน้ี 

สาขา/เนือ้ที ่
ระยะเวลาการเช่า/ 
ปีส้ินสุดสัญญา 

มูลค่าทางบัญชี
สุทธิ(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

ศูนยก์ารคา้ซีคอนสแควร์ ชั้น 4 
หอ้งท่ี 1053-1054 เน้ือท่ี 292.58 ตร.ม. 

ระยะเวลา 21 ปี 9 เดือน/  
ส้ินสุดปี 2567 

21.88 - ไม่มี -  

ศูนยก์ารคา้ เดอะมอลล ์งามวงศว์าน 
หอ้งท่ี GFC1A พื้นท่ี 220 ตร.ม. และ 
หอ้งท่ี GFC1B พื้นท่ี 101 ตร.ม 

ระยะเวลา 17 ปี 9 เดือน/  
ส้ินสุดปี 2562 

11.61 - ไม่มี - 

ศูนยก์ารคา้ เดอะมอลล ์บางกะปิ 
หอ้งท่ี GF-F5A พื้นท่ี 300 ตร.ม. และ 
หอ้งท่ี GF-5B พื้นท่ี 52 ตร.ม. 

ระยะเวลา 20 ปี 8 เดือน/  
ส้ินสุดปี 2565 

32.44 - ไม่มี - 

ศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล ป่ินเกลา้  
หอ้งท่ี G45 พื้นท่ี 160.15 ตร.ม. 

ระยะเวลา 13 ปี 5 เดือน/ 
ส้ินสุดปี 2565  

11.49 -ไม่มี- 

รวม  77.42  

 

5.4 เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรทีใ่ช้ในการผลติ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและผลิตสินคา้ของกิจการ ประกอบดว้ย  

ประเภทเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร – เคร่ืองด่ืม  491.85 คํ้าประกนัเงินกู ้วงเงิน 355ลา้นบาท 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร – อาหาร 114.66 -ไม่มี- 

รวม 606.51  



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 
 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 32 

 

5.5 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน 

ส่วนตกแต่งและระบบภายในท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ประกอบดว้ย 

ประเภท 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

ส่วนตกแต่ง 82.47 ส่วนตกแต่งจาํนวน 1.11 ลา้นบาท 
คํ้าประกนัเงินกูว้งเงิน 355 ลา้นบาท 

ระบบภายใน 98.90 ระบบภายในจาํนวน 35.14 ลา้น 
บาทคํ้าประกนัเงินกูว้งเงิน 355 ลา้น
บาท 

รวม 181.37  

5.6 ทรัพย์สินระหว่างติดตั้ง 

ทรัพยสิ์นระหวา่งติดตั้งของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ยอาคาร ส่วนตกแต่ง ระบบภายใน และเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ท่ีใชใ้นการผลิต โดยมีมลูค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ดงัต่อไปน้ี 

ประเภท 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

อาคารระหวา่งก่อสร้าง 62.60 - ไม่มี - 
ส่วนตกแต่ง 1.80 - ไม่มี - 
ระบบภายใน 10.24 - ไม่มี - 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 1.18 - ไม่มี- 
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต 194.79 - ไม่มี - 
รวม 270.61  

 

5.7 ทรัพย์สินอืน่ 

ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ประกอบด้วย เคร่ืองใช้สํานักงาน เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 
เคร่ืองใชใ้นร้านอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมลูค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ทั้งส้ิน 113.15 ลา้นบาท  

5.8 เคร่ืองหมายบริการ 

ในเดือน มีนาคม 2547 กลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัการจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการ ซ่ึงไดแ้ก่ คาํว่า “โออิชิ” ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ “โลโกโ้ออิชิ” “โลโกพ้ร้อมคาํวา่โออิชิ” ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ “โลโกอิ้นแอนด์
เอาท ์เดอะ เบเกอร่ีคาเฟ่” และ “โลโกโ้ออิชิราเมน” เรียบร้อยแลว้  
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5.9 เคร่ืองหมายการค้า 

ในเดือนกนัยายน และตุลาคม 2547 บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ซ่ึงไดแ้ก่ คาํวา่ “โออิชิ” ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ “โลโกโ้ออิชิ” และ “โลโกพ้ร้อมคาํวา่โออิชิ” ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ รวมทั้งตุก๊ตา โอจิ-อามิ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.10 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2548 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ียงัเปิดดาํเนินการอยู ่จาํนวน 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั โออิ
ชิ ราเมน จาํกดั และบริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหารบะหม่ีญ่ีปุ่ น ผูผ้ลิตอาหารญ่ีปุ่น
และเบเกอร่ี และผูผ้ลิตและจาํหน่ายและชาเขียวพร้อมด่ืม โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 1,556 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยประมาณร้อยละ 57 ของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ การเติบโต
ของธุรกิจ และมุ่งเนน้การลงทุนเฉพาะธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาหารญ่ีปุ่น หรือเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีบริษทัดาํเนินงานอยูแ่ลว้ ซ่ึงการเขา้ลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมนั้น จะตอ้งผา่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี นโยบายการบริหารงานในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม บริษทัฯ จะส่งกรรมการท่ีเป็น
ตวัแทนของบริษทัฯ เขา้ร่วมในการบริหารงานตามสัดส่วนท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ เพื่อร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
กาํหนดนโยบายท่ีสําคญั และควบคุมการดาํเนินธุรกิจของบริษทัย่อย และบริษทัร่วมให้ถูกต้อง เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบันโยบายของคณะกรรมการบริษทัฯ 
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  6. โครงการในอนาคต 

ดว้ยเป้าหมายในการรักษาความเป็นผูน้าํในธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นและร้านเบเกอร่ี บริษทัฯ มีแผนงานขยายสาขาร้านอาหารและ
ร้านเบเกอร่ีของกลุ่มโออิชิ ประมาณปีละ 10 สาขา ซ่ึงเป็นไดท้ั้ งการขยายสาขาด้วยเงินลงทุนของบริษทัเองในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และการขยายสาขาดว้ยระบบแฟรนไชส์ สาํหรับพื้นท่ีต่างจงัหวดัท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง โดยเงินลงทุนท่ีใชใ้น
การขยายสาขาอยูท่ี่ระดบัประมาณ 1.3 – 18.5 ลา้นบาทต่อสาขา ข้ึนอยูก่บัประเภทธุรกิจ ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดวา่ภายในปี 2549 จะ
สามารถมีจาํนวนร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี ประมาณ 96 สาขาทัว่ประเทศ  

สาํหรับเป้าหมายการเติบโตเพื่อรักษาความเป็นผูน้าํในตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียว ในปี 2549 บริษทัฯ ไดส้ร้างโรงงานใหม่  ซ่ึงติดตั้ง
เคร่ืองจักรเพื่อผลิตเคร่ืองด่ืมแบบขวดเพิ่มข้ึนอีกสองไลน์  ทาํให้สามารถผลิตสินคา้ออกสู่ตลาดได้มากข้ึน ทั้งน้ีในเดือน 
พฤษภาคม 2549 บริษทัฯ จะมีกาํลงัการผลิตประเภทขวด จาํนวน 45 ลา้นขวดต่อเดือน ส่งผลให้บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิต
ประเภทขวดแบบฮอ้ทฟิลมากท่ีสุดในประเทศและจะทาํให้บริษทัมีศกัยภาพในการผลิตสูงสุดเพียงพอกบัการรองรับการผลิต
สินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมประเภทใหม่ๆต่อไปในอนาคต  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้แผนงานผลิตสินคา้ใหม่ประเภทเคร่ืองด่ืมใหม่ๆออกสู่ทอ้งตลาดอยา่งต่อเน่ืองในปีน้ี  ทั้งเคร่ืองด่ืม
ประเภทนํ้าผลไมเ้พื่อสุขภาพ (Healthy Juices) และเคร่ืองด่ืมเทรนด์ใหม่จากญ่ีปุ่น (Functional Drink) เช่น แลค้ติค ซอฟทด์ร้ิงก ์
พร้อมออกสู่ตลาด ซ่ึงจากการศึกษาตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัโดยเฉพาะผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลท่ีมีวิถีชีวิตท่ีรีบเร่งและตอ้งการความสะดวกในบางม้ืออาหาร เป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายสาํหรับสินคา้ประเภทดงักล่าว 
และเพื่อเป็นการใชป้ระโยชน์จากกาํลงัการผลิตในปัจจุบนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ตอ้งลงทุนในการขยายงานเพิ่มเติม 
และจะใชช่้องทางการกระจายสินคา้ของบริษทัฯ ท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นประโยชน์ ทั้งน้ี ในการดาํเนินงานส่วนน้ี บริษทัฯ ไม่จาํเป็นตอ้ง
ใชเ้งินลงทุนสูง เน่ืองจากโรงงานแห่งใหม่ยงัมีกาํลงัการผลิตเหลือพอในการขยายงานดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัฯ 
อยูร่ะหวา่งวางแผนการดาํเนินงาน จึงไม่มีการคาดการณ์ผลตอบแทนไวอ้ยา่งชดัเจน 
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7.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

สําหรับระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึง คือ บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ไดถู้ก
ฟ้องร้องโดยกลุ่มบุคคลหน่ึง จากการท่ีพนกังานขบัรถของบริษทัย่อยไดข้บัรถชนบุคคลหน่ึงไดรั้บบาดเจ็บสาหสั กลุ่มบุคคล
ดงักล่าวไดเ้รียกร้องค่าเสียหายจากพนกังาน และนายจา้ง คือบริษทัยอ่ย และบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 
51.1 ลา้นบาท เจา้หน้าท่ีฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษทัไดใ้ห้ความเห็นว่ามูลค่าความเสียหายอยู่ท่ีประมาณ 3-6 ลา้นบาท ฝ่าย
บริหารของบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนสาํหรับค่าเสียหายซ่ึงอยูร่ะหวา่งการพิพากษาโดยชั้นศาล เป็น
จาํนวนเงิน 4.5 ลา้นบาท ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 
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8. โครงสร้างเงินทุน 

8.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 375 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 187.5 ลา้นหุน้ มูลค่าตราไว้
หุน้ละ 2 บาท เป็นทุนเรียกชาํระแลว้จาํนวน 375 ลา้นบาท  

8.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ ตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียน 
ผูถื้อหุน้ มีดงัน้ี 

 

ลาํดบัที ่ ผู้ถอืหุ้น  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2548 

     จาํนวนหุ้น  ร้อยละ 

1 นายตนั ภาสกรนที    34,497,750.00      18.40  

2 น.ส.สุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร    27,869,100.00      14.86  

3 CREDIT SUISSE SINGAPORE TRUST ACCOUNT CLIENTS - SUB ACC 1    11,480,800.00        6.12  

4 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD     8,715,400.00        4.65  

5 MR.CHIU YUEH-CHIN     8,372,150.00        4.47  

6 บริษทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จาํกดั     6,498,000.00        3.47  

7 น.ส.วริษา ภาสกรนที     5,174,700.00        2.76  

8 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED     2,948,100.00        1.57  

9 นายสมเกยีรต ิฉัตรสกลุวไิล     2,620,000.00        1.40  

10 น.ส.ฐิตมิา ศรีอุทยัศิริวงศ์     3,958,050.00        2.11  

11 น.ส.วรรณพร เห็นแสงวไิล     1,866,100.00        1.00  

12 ROYAL TRUST CORPORATION OF CANADA     1,854,900.00        0.99  

ลาํดบัที ่ ผู้ถอืหุ้น  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2548 

     จาํนวนหุ้น  ร้อยละ 

13 MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED     1,350,000.00        0.72  

14 นายดาํรงค์ พฤกษะริตานนท์     1,349,850.00        0.72  

15 นางสุลาวลัย์ พฤกษะริตานนท์     1,274,850.00        0.68  

16 นายสมศักดิ์ ฉัตรสกลุวไิล     1,211,000.00        0.65  

17 น.ส.ฐิตพิร พฤกษะริตานนท์     1,124,900.00        0.60  

18 นายไกรวุฒ ิอุณหก้องไตรภพ     1,100,750.00        0.59  

19 น.ส.ฐิตกิลุ พฤกษะริตานนท์             
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1,049,900.00  0.56  

20 ผูถื้อหุน้รายยอ่ย    63,183,700.00      33.70  

     187,500,000.00  
   

100.00  

 

8.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตาม
กฎหมายแลว้ของกลุ่มบริษทั หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติ
ของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลให้นาํปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดาํเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษทัฯ สภาพคล่องของบริษทัฯ การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของ
บริษทัฯ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้น และ/หรือความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามความเหมาะสม 
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9. โครงสร้างการจดัการ 

9.1 โครงสร้างคณะกรรมการ ปี 2548 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

9.1.1 คณะกรรมการบริษทั 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2547 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
1/2547 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี  
27 เมษายน 2547 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการ
ทั้งหมดจาํนวน 12 ท่าน ดงัน้ี 
(1) นายตนั  ภาสกรนที ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
(2) นางสาวสุนิสา  สุขพนัธ์ุถาวร  กรรมการ 
(3) นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์  กรรมการ 
(4) นายโช  เอวีย่ จ้ิน  กรรมการ 
(5) นางสาวฐิติมา  ศรีอุทยัศิริวงศ ์  กรรมการ 
(6) นางดารุณี  กฤตบุญญาลยั  กรรมการ 
(7) นายดาํรงค ์ พฤกษะริตานนท ์  กรรมการ 
(8) นางสุลาวลัย ์ พฤกษะริตานนท ์  กรรมการ 
(9) นายสุเนตร  เอมวฒันา  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ 
(10) นายนพพร   พิชา  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(11) นายเกรียง   ยรรยงดิลก  กรรมการตรวจสอบ 
(12) นายไพรสัณฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ   กรรมการตรวจสอบ 

       
     หมายเหตุ : นางดารุณี กฤตบุญญาลยั ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 
2548 

กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษทัฯ เป็นดงันี ้

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯ ประกอบด้วย นายตนั ภาสกรนที หรือ นางสาวสุนิสา  
สุขพนัธ์ุถาวร คนใดคนหน่ึงลงรายมือช่ือร่วมกบั นายโช เอว่ีย จ้ิน หรือนางสาวฐิติมา ศรีอุทยัศิริวงศ ์หรือนายสุ
เนตร เอมวฒันา รวมเป็นสองคน และประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
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(1) นายนพพร   พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายเกรียง   ยรรยงดิลก กรรมการตรวจสอบ 
(3) นายไพรสัณฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ 

 

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

(1) นายชิว ไฮ เซียน  เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ ประธานกรรมการบริหาร 
(2) นายตนั  ภาสกรนที กรรมการบริหาร 
(3) นางสาวสุนิสา  สุขพนัธ์ุถาวร  กรรมการบริหาร 
(4) นายโช  เอวีย่ จ้ิน กรรมการบริหาร 

9.1.4 คณะผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่านประกอบดว้ย 
(1) นายตนั  ภาสกรนที กรรมการผูจ้ดัการ 
(2) นางสาวสุนิสา  สุขพนัธ์ุถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(3) นายปรีชา  อจัฉรานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(4) นายไพศาล อ่าวสถาพร ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ  
(5) นายอชิร  พฒันสินธ์ุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 

                   
  

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการ ปี 2549 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  9.2.1คณะกรรมการบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2549 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 2/2549 เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2549 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมดจาํนวน 11 ท่าน ดงัน้ี 

  (1) นายณรงค ์ ศรีสอา้น   ประธานกรรมการ 

  (2) นายฐาปน   สิริวฒันภกัดี            รองประธานกรรมการ 

  (3) นายตนั   ภาสกรนที               กรรมการผูจ้ดัการ 

  (4) นางสาวสุนิสา  สุขพนัธ์ุถาวร  กรรมการ 

  (5) นายโช  เอวีย่ จ้ิน                   กรรมการ 
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  (6) นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร  กรรมการ 

  (7) นายอวยชยั   ตนัทโอภาส  กรรมการ 

  (8)  ดร.พิษณุ   วเิชียรสรรค ์                กรรมการ 

  (9)  พลตาํรวจเอกพงษอ์าํมาตย ์อมาตยกลุ         ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  (10) นายวีระชยั ตนัติกลุ        กรรมการตรวจสอบ 

  (11) นายชยั จรุงธนาภิบาล          กรรมการตรวจสอบ 

  (12) นายไพบูลย ์  คุจารีวณิช      เลขานุการบริษทั 

หมายเหตุ : 1) นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ , นางสาวฐิติมา ศรีอุทยัศิริวงศ ์, นายดาํรงค ์
พฤกษะริตานนท ์, นางสุลาวลัย ์พฤกษะริตานนท ์, นายสุเนตร เอมวฒันา ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ 
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2549 
 2) นายนพพร พิชา , นายเกรียง ยรรยงดิลก และนายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ ไดล้าออกจากการเป็น
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2549 
 

 กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษทัฯ เป็นดงันี ้

  “นายณรงค ์ศรีสอา้น หรือ นายฐาปน สิริวฒันภกัดี หรือ นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร คนใดคนหน่ึงลง 
 ลายมือช่ือร่วมกบั นายตนั ภาสกรนที หรือ นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร หรือ นายโช เอว่ีย  จ้ิน หรือ นายพษิณุ  
 วเิชียรสรรค ์หรือ นายอวยชยั ตนัทโอภาส รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทั”  

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2549 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

(1) พลตาํรวจเอกพงษอ์าํมาตย ์อมาตยกลุ         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายวรีะชยั ตนัติกลุ   กรรมการตรวจสอบ 
(3) นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ 

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2549 คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2549 ไดมี้มติแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

(1) นายณรงค ์ ศรีสอา้น ประธานกรรมการบริหาร 
(2) นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี         รองประธานกรรมการบริหาร 
(3) นายตนั ภาสกรนที  กรรมการบริหาร 
(4) นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร  กรรมการบริหาร 
(5) นายโช เอว่ีย จ้ิน  กรรมการบริหาร 
(6) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร     กรรมการบริหาร 
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(7) นายอวยชยั  ตนัทโอภาส       กรรมการบริหาร 
(8) ดร.พิษณุ  วิเชียรสรรค ์       กรรมการบริหาร 

 

9.2.4 คณะผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2549  บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่านประกอบดว้ย 
(1) นายตนั  ภาสกรนที กรรมการผูจ้ดัการ 
(2) นางสาวสุนิสา  สุขพนัธ์ุถาวร รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(3) นายไพบูลย ์  คุจารีวณิช รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(4) นายปรีชา  อจัฉรานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(5) นายไพศาล อ่าวสถาพร ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ  
(6) นายอชิร  พฒันสินธ์ุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 

 

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2547 การประชุมกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
1/2547 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2547 การ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2549 เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ุ 2549 และการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 3/2549 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ุ 2549  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม ไดก้าํหนดหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการดงัน้ี  

ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น กาํหนดนโยบายและทิศทางการ
ดาํเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล กาํกบัและควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้อยา่งสมํ่าเสมอ รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อ
หุ้น พร้อมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ทั้งน้ี ห้ามมิให้กรรมการ
ประกอบกิจการหรือเขา้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจาํนวน
หน่ึงใหเ้ป็นกรรมการบริหารเพื่อดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่ง แทนคณะกรรมการได ้โดยในการ
มอบอาํนาจนั้นจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตอาํนาจของคณะกรรมการ และมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของ
ผูรั้บมอบอาํนาจไวอ้ยา่งชดัเจน เวน้แต่อาํนาจการดาํเนินการดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ก่อน  

(1)   เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(2)   การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรืออยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดของตลาด  
         หลกัทรัพยร์ะบุใหต้อ้งไดรั้บจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี กาํหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ซ่ึงไดแ้ก่ (ก) ผูบ้ริหารของบริษทัฯ (ข) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัฯ (ค) ผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทัฯ (ง) บุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจด
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ทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทคนอ่ืนๆ 
และ (จ) นิติบุคคลใดท่ีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้หรือมีอาํนาจควบคุมหรือมีส่วนไดเ้สียอ่ืนใด ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้มอย่างมีนัยสําคญั หรือบุคคลตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด) ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงหรือลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

และในกรณีดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ใหบุ้คคลอ่ืน 
(2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนมาเป็นของบริษทัฯ 
(3) การตกลง แกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือ

บางส่วนท่ีสาํคญั  การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือควบรวมกิจการกบั
บุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
(5) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการออกหุน้กู ้
(6) การเลิกบริษทัฯ  
(7) การควบรวมกิจการบริษทัฯ กบับริษทัอ่ืน 
(8) การใดท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และประกาศตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ เช่น การไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน หรือรายการเก่ียวโยงกนั 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1) สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกบั
ผู ้สอบบัญชีและผู ้บ ริหารท่ี รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้ งรายไตรมาสและประจําปี  
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่า
จาํเป็นและเป็นเร่ืองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ก็ได ้

(2) สอบทานให้บริษัทฯ  มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล  โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน  

(3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชี  โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานัก
งานสอบบญัชีนั้น  รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํการตรวจสอบบญัชีของ
บริษทัฯ 

(5) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถว้น รวมทั้งการพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าวเพื่อนาํเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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(6) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย  เช่น  
การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผูบ้ริหาร  ทบทวนร่วมกับผูบ้ริหารของบริษัทฯในรายงานสําคญัๆ ท่ีต้องเสนอต่อ
สาธารณชนตามกฎหมายกาํหนด  ไดแ้ก่ บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

(7) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ถึง

ความถูกตอ้ง  ครบถว้น และเช่ือถือได ้
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
 เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เหมาะสมท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งต่อไปอีกวาระประธานหน่ึง 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) ให้กรรมการบริหารมีอาํนาจดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงอยู่ภายใตก้ฎหมาย 
เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั เวน้แต่รายการท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดม้ติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ 

(2) มีอาํนาจจัดทาํ เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

(3) กาํหนดแผนธุรกิจ อาํนาจการบริหารงาน กาํหนดงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจาํปี และ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั และดาํเนินการตามแผน
ทางธุรกิจและกลยทุธ์ทางธุรกิจโดยสอดคลอ้งกบันโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีไดแ้ถลงต่อคณะกรรมการ
บริษทั 

(4) มีอาํนาจดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทั รวมทั้งจดัตั้งโครงสร้างองคก์ร และ
การบริหาร โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลิกจา้งของ
พนกังานของบริษทั  

(5) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการกู้หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็น 
ผูค้ ํ้าประกนั หรือการชาํระเงินหรือใชจ่้ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การจ่ายเงินเพื่อ
การลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดาํเนินงานต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ี มีการกาํหนดวงเงินสําหรับแต่ละ
รายการไม่เกินกว่า 50 ลา้นบาท หรือจาํนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย 
อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษทั 

(6) มีอาํนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจา้หนา้ท่ีของบริษทัในตาํแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
(7) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 
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อน่ึง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีทําให้
คณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร  สามารถอนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีตนหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบั
บริษทัฯ และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ประกาศกาํหนด) กบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีเป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้ทั้งน้ี กรรมการบริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียใน
เร่ืองดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น โดยคณะกรรมการมีอาํนาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารไดต้ามท่ีจาํเป็นหรือเห็นสมควร  

ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบติังานและดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการบริหารไดม้อบหมาย ซ่ึงอยู่ภายใต้
วตัถุประสงค ์กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษทั 

(2) การอนุมติัค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไป
ตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี ไม่รวมการกูย้ืม
เงิน และการคํ้าประกนั 

(3) การอนุมติัการจ่ายเงินในการบริหาร โดยกาํหนดให้กรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจในการจ่ายเงินในการ
บริหารแต่ละคร้ังมีมูลค่าไม่เกินกวา่ 1 ลา้นบาท 

(4) การพิจารณาจดัหาทาํเลเพื่อการขยายสาขาและพิจารณาการเปิดสาขา รวมถึงการอนุมติัการเช่าพื้นท่ีเพื่อ
เปิดสาขา โดยผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร 

(5) อนุมติังบประมาณสาํหรับการเล้ียงรับรองจาํนวนไม่เกิน 50,000 บาท 

ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการไม่มีอาํนาจในการดาํเนินงานใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการการ
ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สําคญัของบริษทัฯ และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงรายการหรือเร่ืองดงักล่าวตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหค้วามเห็นชอบ และ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  
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รองผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบญัชี 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายพฒันาโครงการ 

(นายอชิร พฒันสินธุ)์ 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายสรา้งสรรค์

งานโฆษณาและ

สิ่งพิมพ ์

กรรมการผูจ้ดัการ 

(นายตนั ภาสกรนที) 

ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการเงิน 

ผูจ้ดัการฝ่าย 

ทรพัยย์ากรมนุษย ์

และธุรการ 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายพฒันา

ทรพัยากรมนุษย ์

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการ 

ผลิตภณัฑ ์

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายคอมพิวเตอร ์

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการตลาด 
(ว่าง) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูอ้าํนวยการ 

บุคคลากร 

(วา่ง) 

ผูจ้ดัการ 

ผลิตภณัฑ ์ 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายปฏิบตักิาร 

(นายไพศาล อา่วสถาพร) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานทรพัยากรมนุษย ์และพฒันา

ทรพัยากรมนุษย ์
(นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชีและการเงิน 

(นายไพบลูย ์คุจารีวณิช) 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

(นายปรีชา อจัฉรานนท)์ 
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9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร 

      9.2.1 กรรมการบริหาร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารมาจากการคดัเลือกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ  
       บริษทัฯ โดยไม่ผา่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรกต็าม คณะ  
       กรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาคดัสรรบุคคลผูมี้คุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
       รวมทั้งมีคุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ 
       กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ จากนั้น  
       จึงนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือพึงเลือกไดใ้นคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จาํนวนกรรมการท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

      9.2.2 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
      บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบติัของผูท่ี้จะไดรั้บการ 
      แต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษทัโดยตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้นบัรวม
หุน้ท่ีถือ โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

(2) เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํจากบริษทั บริษทัใน
เครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

(3) เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและบริหารงาน
ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสียในลกัษณะดงักล่าวในเวลา 1 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเวน้คณะกรรมการของบริษทั
ไดพ้ิจารณาอยา่งรอบครอบแลว้เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ 

(4) เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
(5) เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
(6) เป็นผูท่ี้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษทัไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 
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9.3.ค่าตอบแทน 9.3.ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

      9.3.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

รายการ 
 

ปี 2548 ปี 2547 
จาํนวน 
(ท่าน) 

จาํนวนเงิน 
(บาท) 

จาํนวน 
(ท่าน) 

จาํนวนเงิน(บาท) 

เบีย้ประชุม และบาํเหน็จกรรมการ 
1.นายตนั ภาสกรนที 
  ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
2.นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร 
   กรรมการ 
3.นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ 
   กรรมการ 
4.นายโช เอวี่ย จ้ิน  
   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  
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
11.นายเกรียง ยรรยงดิลก  
    กรรมการตรวจสอบ 
12.นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ   
    กรรมการตรวจสอบ 
 

รวมเบ้ียประชุมและบาํเหน็จ 

11  
60,000 

 
330,000 

 
-ไม่มี- 

 
330,000 

 
30,000 

 
15,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
130,000 

 
817,500 

 
605,000 

 
605,000 

 
 

2,982,500 

12 
 

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

 
262,500 

 
195,000 

 
195,000 

 
 

652,500 
เงินเดือนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 
6 10,630,000  5 8,973,000 
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ในปี 2548 คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 12 ท่าน ทั้งน้ี คาดว่าจะมีค่าตอบแทนกรรมการบริหารในรูปเงินเดือนไม่รวมโบนสั
จาํนวน 16 ลา้นบาท และค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบ้ียประชุมกรรมการประมาณ 3 ลา้นบาท พร้อมทั้งใหก้รรมการไดรั้บเบ้ีย
เล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ  

 

9.3.2 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการอสิระหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงตามข้อเสนอแนะของสํานักงานคณะ 

กรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตรการอบรม                                              

รายช่ือกรรมการของบริษทัฯ   Directors Certification   Directors Accreditation  

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

1.นายตนั ภาสกรนที                     -    รุ่นท่ี 12/2004 
2.นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร           รุ่นท่ี 44/2004    รุ่นท่ี 12/2004 
3.นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์                    -            - 
4.นายโช เอว่ีย จ้ิน                     -    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.นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ                    -    รุ่นท่ี 12/2004  

หมายเหตุ : นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ ไม่ไดเ้ขา้รับการอบรมเน่ืองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ยงัไม่ไดจ้ดัการอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษ  

 

9.3.3ค่าตอบแทนอืน่ 

 - ไม่มี – 

 

9.4 การกาํกบัดูแลกจิการ 

    คณะกรรมการเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ และไดศึ้กษาแนว 

    ทางการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นไปตาม 

    แนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อนาํมาปรับปรุงวธีิการดาํเนินงานของบริษทัเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ 
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    ทาํงาน การดาํเนินการใหมี้จริยธรรมทางธุรกิจ การจดัทาํระบบควบคุมภายในต่าง ๆ  รวมถึงการใหค้วามสาํคญัของความ 

    เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั อีกทั้งยงัไดพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 

    สอบ (Audit Committee) เพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

     9.5.1 บริษทัฯ ไดมี้นโยบายหา้มกรรมการและผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในท่ีมีสาระสาํคญัของบริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่เปิดเผย 

             ต่อสาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั  ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  โดยกรรมการ  

             ผูบ้ริหารและพนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีทราบขอ้มูลภายใน ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  

             ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชน 

    9.5.2 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารฝ่ายต่างๆ ใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีในการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ ของ 

            ตนเอง คู่สมรส  และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อสาํนกั 

            งานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง 

            พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตวัไวใ้น 
ระเบียบของบริษทัฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขั้นใหอ้อกจากงาน   

9.6 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีพนกังานทั้งส้ินจาํนวน 3,062 คน (ไม่รวมกรรมการและผูบ้ริหารตามขอ้ 1.1) 
โดยแบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 
สาํนกังาน   155 
ร้านอาหาร                    2,364 
โรงงาน   543 

ในปี 2548 พนกังานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอยา่งเดียวรวมทั้งส้ิน 239.5 ลา้นบาท 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีมีผลกระทบทางดา้นลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มบริษทัฯ  

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานทุกคน โดยถือว่าพนกังานทุกคน
เป็นส่วนหน่ึงของความสาํเร็จของบริษทั  ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันาพนกังาน โดยแบ่งกลุ่มพนกังานสาํหรับ
พฒันาออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อใหส้ามารถพฒันาไดต้รงตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบและลกัษณะงานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พนกังานกลุ่ม
ร้านอาหาร พนกังานกลุ่มโรงงาน พนกังานกลุ่มสนบัสนุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1 พนักงานกลุ่มร้านอาหาร (Restaurant) บริษทัฯ ได้จัดให้มีระบบการฝึกอบรมประเภทร้านอาหาร 
(Restaurant Operation Training System) โดยมีหลกัสูตรต่างๆ เพื่ออบรมพนกังานตั้งแต่พนกังานในระดบั
ปฏิบติัการ ไปจนถึงพนกังานระดบับริหาร รวมทั้งจดัใหมี้การฝึกอบรมเฉพาะกิจสาํหรับสาขาต่างๆ เพื่อให้
การบริการอยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ซ่ึงระบบการฝึกอบรมประเภทร้านอาหารดงักล่าว
น้ี แบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
1.1 หลกัสูตรสาํหรับพนกังาน (Crew Member Training Excellence) เป็นหลกัสูตรสาํหรับพนกังานหนา้

ร้าน เช่น พนกังานเก็บโต๊ะ พนกังานเสิร์ฟ พนกังานเก็บเงิน พนกังานตอ้นรับ เป็นตน้ และพนกังาน
หลงัร้าน เช่น พนกังานเตรียมอาหาร พนกังานปรุงอาหาร พนกังานประกอบอาหาร รวมทั้งหวัหน้า
กะ เป็นตน้ โดยเน้ือหาในหมวดน้ีส่วนใหญ่เนน้ดา้นการบริการ การรักษาความสาะอาด และคุณภาพ
ของอาหาร เป็นหลกั 

1.2 หลกัสูตรสาํหรับทีมผูจ้ดัการร้าน (Management Training Excellence) เป็นหลกัสูตรสาํหรับพนกังาน
ระดบัหวัหนา้ ผูจ้ดัการร้านฝึกหดั ผูช่้วยผูจ้ดัการ้าน ผูจ้ดัการร้าน และผูจ้ดัการเขต เป็นตน้ โดยเน้ือหาใน
หมวดน้ีส่วนใหญ่เนน้ดา้นการบริหารผลิตภณัฑ ์การบริหารสินคา้คงคลงั การบริหารคน การบริหารเงิน
สด ความเป็นผูน้าํ การวางแผน การบริหารตน้ทุน การบริหารค่าใชจ่้าย รวมทั้งการสร้างยอดขายและ
กาํไร เป็นตน้ 

2 พนกังานกลุ่มโรงงาน (Factory) เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้ดา้นการผลิต คุณภาพของผลิตภณัฑ ์และขั้นตอน การ
ทาํงาน เป็นตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 ระบบ GMP และระบบ HACCP  

3 พนักงานกลุ่มสนบัสนุน (Support) การพฒันาพนกังานในกลุ่มสนับสนุนต่าง ๆ นั้น ถือว่าเป็นส่วน
 สําคญัอีกส่วนหน่ึงท่ีจะทาํให้ธุรกิจดาํเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน ตามความคาดหวงัขององคก์ารท่ีจะให้ฝ่าย
 สนบัสนุนเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) จะมุ่งเน้นและส่งเสริมการพฒันาความรู้ 
 ความสามารถโดยเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง จากการฝึกอบรมภายใน และจากคาํแนะนําของผูท่ี้มี
 ประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมทั้งการส่งไปอบรมจากสถาบนัภายนอก เป็นตน้ 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของการพฒันาพนกังานเพื่อให้สามารถขบัเคล่ือนองคก์ารไดอ้ย่าง

ย ัง่ยนืจึงไดจ้ดัตั้งฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources Development Department หรือ HRD) ข้ึนในเดือน
สิงหาคม 2548 ซ่ึงงานพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นภารกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการยกระดบัศกัยภาพและประสิทธิผลของ
พนกังาน หน่วยงาน และองคก์าร โดยฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ภารกิจหลกัท่ีสาํคญั 4 ภาระกิจ ดงัต่อไปน้ี  

1. การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน (Training and Development) โดยการวิเคราะห์หาความจาํเป็นในการ
ฝึกอบรม การจดัทาํแผนการฝึกอบรม การออกแบบหลกัสูตรการฝึกอบรม การดาํเนินการฝึกอบรม การ
ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม ของพนกังานเป็นรายบุคคล และหน่วยงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูน 
ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และทศันคติของพนกังาน ใหส้ามารถตอบสนอง
เป้าหมาย นโยบายการดาํเนินงานขององค์การ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของ
องคก์ารได ้

2. การพฒันาสายอาชีพพนกังาน (Career Path Development) โดยการประเมินขีดความสามารถของพนกังาน 
แลว้นาํมาจดัทาํแผนฝึกอบรมและพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคล จดัทาํเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
และจดัทาํแผนทดแทนตาํแหน่งงาน เพื่อเป็นการรักษาคนเก่ง คนดี ไวก้บัองคก์าร 

3. การพฒันาองคก์าร (Organization Development) โดยการวิเคราะห์ปัญหาขององคก์ารตามสถานการณ์ 
วนิิจฉยัองคก์าร (Diagnosing) เพื่อวเิคราะห์และคน้หาแนวทางในการพฒันาองก์าร ประเมินและติดตามผล
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ในการพฒันาองคก์ารเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้องคก์ารมี
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สามารถแข่งขนัทางธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

4. การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพนกังานและองคก์าร (Organizational and Human Research) โดยการจดัทาํแบบ
สาํรวจความคิดเห็นประจาํปีของพนกังาน เพื่อนาํขอ้มลูท่ีไดม้าทาํการปรับปรุงพฒันางานดา้นองคก์ารและ
พนกังาน ใหมี้ความเหมาะสม สร้างความพึงพอใจ และสร้างสมดุลยร์ะหวา่งพนกังานและองคก์าร ซ่ึงจะ
ส่งผลใหก้ารพฒันาพนกังานและองคก์ารควบคู่กนัไป 

โดยในปี 2548 บริษทัฯ ไดล้งทุนดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยป์ระมาณ 2 ลา้นบาท 
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10. การควบคุมภายใน 

ในการประชุมกรรมการคร้ังท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
เขา้ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารของบริษทั รวมทั้ง
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีฝ่ายบริหารเป็นผูจ้ดัทาํสรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้น
ต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารขอ้มูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพพอสมควร รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
ผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืนของระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั นอกจากน้ีเพื่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) คณะกรรมการไดส่้งเสริมและสนบัสนุนให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการพฒันาคุณภาพของระบบการ
ควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 

สําหรับการควบคุมภายในของบริษทัยอ่ยทั้งสองบริษทันั้น บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้บริษทัยอ่ยดาํเนินการจดัให้มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการควบคุมภายในของบริษทัฯ นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินการจดัส่งเจา้หนา้ท่ี
จากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เขา้ไปตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย ซ่ึงท่ีผ่านมาพบว่า บริษทัยอ่ยทั้งสอง
แห่งไดจ้ดัใหมี้การควบคุมภายในท่ีเพียงพอในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน เช่นเดียวกบับริษทัฯ 
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11.รายการระหว่างกนั 

11.1ลกัษณะของความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ภายในปี 2548 ซ่ึงสามารถสรุป
ลกัษณะของความสมัพนัธ์ไดด้งัน้ี  

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ความสัมพนัธ์ 
บริษทั แทงคก้ิ์ว เซอร์วิส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายตนั ภาสกรนที 
 
 
น า ย  ชิ ว  ไ ฮ  เ ซี ย น  เ ฮ ส เ ต อ ร์   
อาร์เธอร์ 
 
 
 
 
กลุ่มคู่คา้ประกอบดว้ย 
1.บริษทัโอ.จี.ที. จาํกดั 
2.บริษทั โอ.มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 
3.ร้านออด้ีฮอทเบรดช๊อป 
4.นางสุกญัญา จนัทนา  
5.นายจารุวร สุขพนัธ์ุถาวร  

  นายตนั ภาสกรนที ถือหุน้ใน บจก. แทงคก้ิ์ว เซอร์วิส ร้อยละ 15    
     และดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร ถือหุน้ใน บจก. แทง้คก้ิ์วเซอร์วิส  
       ร้อยละ9.90 และดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และ 
       กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  นางสาวฐิติมา ศรีอุทยัศิริวงศ ์ถือหุน้ใน บจก. แทงคก้ิ์ว เซอร์วิส  
       ร้อยละ 15 และเป็นกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม           
       และกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการของบริษทัฯ 
 
 ผูถื้อหุ้นบริษทัฯ ร้อยละ 0.08 และดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ และ

ประธานกรรมการบริหารของบริษทัฯ 
 ผูถื้อหุน้บริษทั Hester Chew & Associates Consultancy   
      ร้อยละ 100 (รวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ซ่ึงประกอบธุรกิจอยูท่ี่ 
      ประเทศสิงคโปร์   

 
 เจา้ของเป็นพี่ชายนายตนั ภาสกรนที (ประธานกรรมการ) 
 เจา้ของเป็นนอ้งภรรยานายสุเนตร  เอมวฒันา (กรรมการ) 
 เจา้ของเป็นพี่สาวนายตนั ภาสกรนที 
 พี่สาวนางสาวสุนิสา สุขพนัธุ์ถาวร (รองกรรมการผูจ้ดัการ) 
 นอ้งชายนางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร  

 
  

 

11.2 ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 
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ในปี 2548 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการทาํรายการระหวา่งกนัอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจกบับุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ สามารถสรุปมลูค่าและลกัษณะของการทาํรายการระหวา่งกนัโดยแบ่งตามประเภทไดด้งัน้ี 

 
11.2.1ค่าเช่า               
                                    หน่วย: ล้านบาท 

บริษทั บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลกัษณะของรายการ ค่าเช่า ปี2548  
บริษทัฯ  บจก. แทงคก้ิ์ว เซอร์วิส ค่าเช่าพื้นท่ีสาขาทองหล่อ 2.40 
บริษทัฯ  นายตนั  ภาสกรนที ค่าเช่าพื้นท่ีสาขาชลบุรี 0.78 

 

11.2.2 ค่าบริการทางวิชาชีพ 

นบัจากวนัท่ี 1 กนัยายน 2546 บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทั Hester Chew & Associates Consultancy – บริษทัท่ี
มีความรู้และความเช่ียวชาญในการใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํแก่ผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจแฟ
รนไชส์ - ให้เป็นผูด้าํเนินการจดัทาํระบบการบริหารจดัการและการสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนิน
กิ จก าร ร้ านอาหาร  จัดส ร้ า ง ระบบการให้แฟรนไช ส์  จัดทํา แผน ธุร กิ จประจํา ปี และแผน 
กลยทุธ 3 ปี พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคลากร และปรับปรุงโครงสร้างการจดัการของ
บริษทัฯ ซ่ึงบริษทัน้ีไดส่้งนาย ชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ เจา้หน้าท่ีของบริษทัน้ีเขา้มาดาํเนินการ
ใหบ้ริการตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการรายเดือนเดือนละเท่าๆ กนั 
ซ่ึงในปี 2548 มีค่าใชจ่้ายรวมทั้งส้ินจาํนวน 6.4 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดวา่จะใชบ้ริการดงักล่าวต่อไปจนกวา่การจดัทาํระบบต่างๆ ตามท่ีระบุไวแ้ลว้เสร็จ โดยใน
สัญญาไม่มีการระบุระยะเวลาการดาํเนินงานไวอ้ย่างชดัเจน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายสามารถบอกแจง้
ยกเลิกสัญญาได ้โดยการเลิกสญัญาจะตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากคู่สญัญา 

 

                   11.2.3 รายการขายสินคา้กบักลุ่มคู่คา้ 

                                                                         หน่วย: ล้านบาท 

บริษทั บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง มูลค่าขายปี2548 ลูกหนี ้ณ ส้ินปี 2548 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย บริษทั โอ.จี.ที จาํกดั 500.21 52.52 

บริษทั โอ.มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 78.56 7.84 

ร้านออด้ีฮอทเบรดช๊อป 55.96 0.21 

นางสาวสุกญัญา สุขพนัธ์ุถาวร 67.11 0.25 
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นายจารุวร สุขพนัธ์ุถาวร 43.79 0.21 

รวม 745.63 61.03 

     11.3  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนั 

รายการระหว่างกนัขา้งตน้เป็นรายการต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมาซ่ึงมีความจาํเป็นและเหมาะสมดงัน้ี 

11.3.1   ค่าเช่า 

 บริษทัฯ ไดเ้ช่าพื้นท่ีสาํหรับเปิดร้านอาหาร “โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ สาขาทองหล่อกบั บจก. แทงคก้ิ์ว เซอร์วิส  
และ ร้านอาหาร “โอเค สุก้ี” สาขาชลบุรีกบัคุณตนั ภาสกรนที ในอตัราค่าเช่าท่ีเป็นอตัราตลาด เปรียบเทียบ
ไดก้บัอตัราค่าเช่าของพื้นท่ีในบริเวณใกลเ้คียง  

11.3.2 ค่าบริการทางวิชาชีพ 

ในปี 2546 บริษทัฯ มีแผนการขยายงานทางดา้นธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทั้งมีเป้าหมายในการปรับปรุงการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน เพื่อรองการขยาย
ธุรกิจในอนาคต บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นในการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการดาํเนินธุรกิจร้านอาหารมา
ช่วยในการวางแผนการดาํเนินงาน และการปรับปรุงระบบต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานสากล ซ่ึงการว่าจา้ง
ดังกล่าวมีอตัราค่าจ้างสอดคล้องกับอตัราค่าจ้างของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพรายอ่ืนท่ีให้บริการธุรกิจ
ค ล้ า ย ค ลึ ง กัน  อี ก ทั้ ง ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ เ กิ ด ข้ึ น ก่ อ น ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง น า ย  ชิ ว  โ ฮ  เ ซี ย น  
เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ เขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  และประธานกรรมการบริหาร ดงันั้น การว่าจา้ง
ดงักล่าวจึงเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

นาย ซิว โฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหาร
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2549 

11.3.3 รายการขายสินคา้กบักลุ่มคู่คา้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อย ขายสินคา้ให้กบักลุ่มคู่คา้ ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีขายให้กบั
กิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

 
ดงันั้น รายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้จึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ ทั้งน้ี เม่ือ
กลุ่มบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ หากจาํเป็นตอ้งมีรายการประเภทน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะ
ขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ และขอใหก้รรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงงดออกเสียงตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 11.5 

11.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 

กรณีท่ีรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ เกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบั
ความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณา
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รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเห็น
เก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถื้อหุ้น
ตามแต่กรณี 
 

11.5 นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

บริษทัฯ คาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกนัเกิดข้ึนอีก เน่ืองจากรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ เป็นไปตาม
การดาํเนินธุรกิจการคา้ปกติ ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงยดึถือนโยบายท่ีจะดาํเนินการใหร้ายการระหวา่งกนัดงักล่าวเป็นไปตาม
ลกัษณะธุรกิจการคา้ปกติทัว่ไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา 
และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดว้ย โดยรายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
บริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
การทาํรายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทั ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี 

สาํหรับรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตนั้น บริษทัฯ จะจดัใหมี้การทาํสัญญาใหถู้กตอ้ง และจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะใหผู้เ้ช่ียวชาญ
อิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพื่อนาํไปใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั้งน้ีบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  
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12. ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงนิ 

สรุปรายงานสอบบญัชี 

รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษทัฯ ในปี 2546 ตรวจสอบโดย นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ จาก
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไขว่า  
งบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน โดยถูกตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรองรับ
ทัว่ไป 

รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษทัฯ ในปี 2547 ตรวจสอบโดย นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ จาก
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดแ้สดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไขว่า  
งบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน โดยถูกตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป 

รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษทัฯ ในปี 2548 ตรวจสอบโดย นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ จาก
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดแ้สดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไขว่า  
งบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน โดยถูกตอ้งตามควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป 

        12.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

          12.2.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

     บริษทั และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ ผูส้อบบญัชีของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมามีจาํนวน
เงินรวม 3,680,000 บาท  

 12.2.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

      - ไม่มี –  
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ตารางสรุปงบการเงินของบริษทัฯ  

 
            หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2548 2547 2546 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 299,384 328,437 40,108 
เงินลงทุนระยะสั้น - 30 1,143 
ลูกหน้ีการคา้ 261,111 313,809 81,338 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -            -   1,444 
สินคา้คงเหลือ 333,922 188,529 88,501 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 36,403 38,700 38,571 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั - 3,000 3,630 
เงินลงทุนทัว่ไป 6,500            -              -   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 1,659,729 1,362,605 805,580 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 83,448 85,220 87,823 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 48,362 44,780 39,737 
รวมสินทรัพย ์ 2,728,859 2,365,110 1,187,874 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 95,277 71,404 132,759 
เจา้หน้ีการคา้ 318,068 363,130 89,786 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี -  6,100 36,754 
เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยและกรรมการ - - 106,600 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 157,788 142,814 87,836 
เจา้หน้ีอ่ืน 106,934 88,545 56,430 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนๆ 38,136 23,520 26,605 
รายไดร้อตดับญัชี 4,632 3,837 2,624 
เงินกูย้มืระยะยาว - 83,000 314,854 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 66,195 77,504 - 
รวมหน้ีสิน 787,030 859,854 854,247 

ทุนจดทะเบียน 375,000 375,000 300,000 
ทุนชาํระแลว้       375,000 375,000 300,000 
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 609,402 609,402  
สาํรองตามกฎหมาย 37,500 24,361  
กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 919,927 496,493 33,628 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,941,829 1,505,256 333,628 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,728,859 2,365,110 1,187,874 
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ตารางสรุปงบการเงินของบริษทัฯ 

    หน่วย: พนับาท 

 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2548 2547 2546 
รายไดจ้ากการขาย 4,666,539 3,271,935 1,299,845 
รายไดอ่ื้น 15,789 11,055 18,775 
รายไดร้วม 4,682,328 3,282,990 1,318,620 
ตน้ทุนขายและบริการ 2,951,368 1,990,201 735,352 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,074,980 764,508 521,682 
กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้ 655,980 528,281 61,585 
ดอกเบ้ียจ่าย (5,268) (18,930) (16,405) 
ภาษีเงินได ้ (26,639) (22,124) (25,460) 
กาํไรสุทธิ 624,073 487,227 19,720 
จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั(พนัหุน้)* 187,500 163,729 142,701 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน * 
(มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 2 บาท) 

3.33 2.98 0.14 

    

หมายเหตุ: * กาํไรต่อหุน้พื้นฐานคาํนวณจากมลูค่าตราไวหุ้น้ละ 2 บาท เพื่อการเปรียบเทียบ ทั้งน้ี  

ณ ส้ินปี 2546 บริษทัฯ มีมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และ ณ 31 ธนัวาคม 2547 และ 2548  

บริษทัฯ มีมลูค่าตราไวหุ้น้ละ 2 บาท 

 

 

                                                                                               หน่วย: พนับาท 
 

 รายการ 
งบการเงินรวม 

2548 2547 2546 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 745,321 774,074 76,938 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (516,213) (717,987) (474,074) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (258,161) 232,241 402,678 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 299,384 328,437 5,542 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

รายการ งบการเงินรวม 
2548 2547 2546 

อตัราส่วนสภาพคล่อง    
  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.30 1.25 0.47 
  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.78 0.92 0.23 
  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.06 1.26 0.21 
  อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 16.23 16.56 25.17 
  ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 22.18 21.74 14.30 
  อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 11.30 14.37 12.71 
  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 31.86 25.06 28.32 
  อตัราหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 8.67 8.79 9.08 
  ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 41.55 40.96 39.63 
  วงจรเงินสด (วนั) 12.44 5.83 2.99 

    
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    
  อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 36.75% 39.17% 43.43% 
  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 13.72% 15.81% 3.29% 
  อตัรากาํไรอ่ืน (%) 0.34% 0.34% 1.42% 
  อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 116.42% 149.66% 179.72% 
  อตัรากาํไรสุทธิ (%) 13.33% 14.84% 1.50% 
  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 36.21% 52.99% 6.33% 

    
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 24.50% 27.43% 2.14% 
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 55.15% 57.68% 16.37% 
  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.46 0.46 0.36 

    
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน    
  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.41 0.57 2.56 
  อตัราส่วนเงินกูย้มืต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.05 0.11 1.77 
  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 147.54 43.06 7.24 
  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 51.08% 38.48% 0.00% 
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12.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 ผลการดาํเนินงาน -รวม                                                                                           (ล้านบาท)   

 
ปี 2548 ปี 2547 

เทียบกบั 
 ปี 2547 

รายได้จากการขายรวม 4,666.5 3,271.9 42.6% 
ตน้ทุนรวม 2,951.3 1,990.2 48.3% 
กาํไรขั้นต้น 1,715.2 1,281.7 33.8% 
ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 1,072.0 763.9 40.3% 
ดอกเบ้ียจ่าย 5.3   18.9 (72.2%) 
กาํไรสุทธิ 624.1 487.2 28.1% 
กาํไรต่อหุน้(บาท) 3.33 2.98 11.8% 

 
 
 ผลการดาํเนินงานรวม – แยกตามประเภทธุรกจิ                                             (ล้านบาท) 

 
ปี 2548 ปี 2547 

เทยีบกบั 
ปี 2547 

รายไดจ้ากการขาย-อาหาร 1,581.8 1,302.6 21.4% 
รายไดจ้ากการขาย-เคร่ืองด่ืม 3,084.7 1,969.3 56.6% 
รวมรายได้จากการขาย 4,666.5 3,271.9  42.6% 
กาํไรสุทธิ-อาหาร 58.2 54.1 7.6% 
กาํไรสุทธิ-เคร่ืองด่ืม 565.9 433.1 30.7% 
รวมกาํไรสุทธิ 624.1 487.2 28.1% 

 

รายได้ 

ในปี 2548 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายรวมทั้งส้ิน 4,666.5 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 42.6% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายไดจ้ากการขาย 
3,271.9 ลา้นบาท โดยมีรายไดจ้ากการขายอาหารจาํนวน 1,581.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.9 จากรายไดจ้ากการขายรวม และ
รายไดจ้ากธุรกิจเคร่ืองด่ืมจาํนวน 3,084.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.1 จากรายไดจ้ากการขายรวม ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของรายได้
จากการขายเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากธุรกิจเคร่ืองด่ืมเคร่ืองด่ืม 56.6% เน่ืองจากบริษทัฯ ได ้
เพิ่มเคร่ืองจกัรอีก 2 สายการผลิต รวมเป็น 9 สายการผลิต และ การส่งเสริมการขาย “30 ฝา 30 ลา้น” โดยท่ีรายไดจ้ากการขายอาหาร
เพิ่มข้ึน 21.4% เน่ืองจากเปิดสาขาเพิ่มจากงวดเดียวกนัของปีก่อนอีก 5 สาขา (บุฟเฟ่ต ์2 สาขา และราเมน 3 สาขา) 

 

ต้นทุนขาย 



   บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   
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ตน้ทุนขายรวมของบริษทัฯ ในปี 2548 เท่ากบั 2,951.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนขายรวมต่อรายไดจ้ากการขายรวมท่ีร้อย
ละ 63.2 ตน้ทุนขายรวมในงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 1,990.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 60.8%ของรายไดจ้ากการขายรวม บริษทัฯ มี
ตน้ทุนขายสูงข้ึน เน่ืองจาก ธุรกิจเคร่ืองด่ืมมีอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายไดท่ี้สูงกว่าธุรกิจร้านอาหาร โดยสัดส่วนยอดขายของเคร่ืองด่ืม
เพิ่มจาก 60.2% เป็น 66.1% 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2548 และ ปี 2547 เท่ากบั 1,072.0 ลา้นบาท และ 763.9 ลา้นบาทตามลาํดบั โดย
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ต่อยอดขายในปี 2548 เท่ากบั 23.0% ซ่ึงใกลเ้คียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเท่ากบั 
23.3%   

กาํไรสุทธิ 

กาํไรสุทธิรวมของบริษทัฯ ในปี 2548 เท่ากบั 624.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 13.4 และเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อนซ่ึงเท่ากบั 487.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 14.9 ของรายไดจ้ากการขาย กาํไรสุทธิรวมเพิ่มข้ึน 28.1% 
โดยมีสดัส่วนกาํไรสุทธิของธุรกิจเคร่ืองด่ืมคิดเป็นร้อยละ 90.7 ของกาํไรสุทธิรวมของบริษทัฯ 

ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

 31 ธนัวาคม 2548 31 ธนัวาคม 2547 

 ลา้นบาท %ของสินทรัพย ์ ลา้นบาท        %ของสินทรัพย ์ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 930.8 34.1% 869.5 36.8% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,659.7 60.8% 1,362.6 57.6% 

สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 83.4 3.1% 85.2 3.6% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 54.9 2.0% 47.8 2.0% 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 2,728.8 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2547 จาํนวน 363.7 ลา้นบาท หรือ
เท่ากบั 15.4% โดยมี(1) สินทรัพยห์มุนเวียนมูลค่า 930.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.1 ของสินทรัพยร์วม และ (2) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนมลูค่า 1,798.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.9 ของสินทรัพยร์วม  

 

 

 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 



   บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   
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สินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึน 61.3 ลา้นบาท หรือ 7.1% เน่ืองจาก 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 299.4 ลา้นบาทลดลงจากส้ินปี 47 จาํนวน 29.1 ลา้นบาทหรือ 8.8% ส่วน
ใหญ่เน่ืองจากเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 740.6 ลา้นบาท  เปิดสาขาและก่อสร้างโรงงานใหม่ 506.6  ลา้น
บาท จ่ายเงินปันผล 187.5 ลา้นบาท และจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว 89.1 ลา้นบาท 

2. ลูกหน้ีการคา้สุทธิ  จาํนวน 261.1 ลา้นบาทลดลงจากส้ินปี 47 จาํนวน 52.7 ลา้นบาท หรือ 16.8% เน่ืองจากรายไดจ้าก
การขายธุรกิจเคร่ืองด่ืมลดลงปลายปี 

3. สินคา้คงเหลือ จาํนวน 333.9 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากส้ินปี 47 จาํนวน 145.4 ลา้นบาท หรือ 77.1% เน่ืองจากรายไดจ้าก
การขายธุรกิจเคร่ืองด่ืมลดลงปลายปี 

 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิเพิ่มข้ึน 297.1 ลา้นบาท หรือ 21.8% เน่ืองจาก 

 1. ขยายกาํลงัการผลิตเคร่ืองด่ืมโดยการเพิ่มสายการผลิตบรรจุภณัฑป์ระเภทขวด (PET) อีก 1 สายการผลิต จากเดิม 3 
สายการผลิต โดยสายการผลิตท่ี 4 สามารถผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 2 

 2. เพิ่มสายการผลิตบรรจุภณัฑป์ระเภทกล่อง (UHT) อีก 1 สายการผลิตจากเดิม 4 สายการผลิตโดยสายการผลิตท่ี 5 
สามารถผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 2 

         3. เพิ่มเคร่ืองซีลฝาขวด และเคร่ืองตรวจสอบสาํหรับเคร่ืองด่ืม     

 4. เปิดสาขาของธุรกิจอาหารเพิ่มอีก 5 สาขา 

 5. สร้างโรงงานเคร่ืองด่ืมใหม่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เร่ิมผลิตไดป้ระมาณเดือนพฤษภาคม 2549                     

หนีสิ้น 

 31 ธนัวาคม 2548 31 ธนัวาคม 2547 

 ลา้นบาท %ของหน้ีสิน ลา้นบาท        %ของหน้ีสิน  

หน้ีสินหมุนเวียน 716.2 91.0% 695.5 80.9% 

เงินกูร้ะยะยาว - - 83.0 9.7% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 70.8 9.0% 81.3 9.4% 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 787.0 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2547 จาํนวน 72.8 ลา้นบาท หรือ เท่ากบั 8.5% 
เน่ืองจากการคืนเงินกูร้ะยะยาวทั้งหมด 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 



   บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯ มีส่วนผูถื้อหุน้รวมทั้งส้ิน 1,941.8 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2547 จาํนวน 436.6 ลา้นบาทหรือ
เท่ากบั 29.0% โดยเป็นผลมาจาก 

 1. กาํไรสุทธิประจาํปีจาํนวน 624.1 ลา้นบาท 

 2. การจ่ายเงินปันผลจาํนวน 187.5 ลา้นบาท 

สภาพคล่อง  

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดจ้ากกิจกรรมการดาํเนินงานในปี 2548 จาํนวน 745.3 ลา้นบาท ประกอบดว้ยกาํไรจากการ
ดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินการดาํเนินงานจาํนวน 872.4 ลา้นบาท สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน 93.4 
ลา้นบาท และหน้ีสินจากการดาํเนินงานลดลง 33.7 ลา้นบาท กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 516.2 ลา้นบาท สาํหรับการขยาย
กาํลงัการผลิตชาเขียวและเปิดโรงงานเพ่ิมท่ีอมตะนคร รวมทั้งการเปิดสาขาร้านอาหารเพิ่ม โดยมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรม
จดัหาเงิน 258.2 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินปันผลจ่าย 187.5 ลา้นบาท การทาํทรัสตรี์ซีทเพื่อซ้ือเคร่ืองจกัรสาํหรับโรงงานใหม่ 
23.9 ลา้นบาท และการนาํไปชาํระเงินกูร้ะยะยาวพร้อมดอกเบ้ียจ่าย 94.6 ลา้นบาท บริษทัฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
คงเหลือตน้ปีเท่ากบั 328.4 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2548 จาํนวน 299.4 ลา้นบาท  

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2548 ใกลเ้คียงกบัปี 2547 โดยอตัราส่วนสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนจาก 1.25 
เท่า เป็น 1.30 เท่า และ อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ลดลง จาก 0.92 เท่าเป็น 0.78 เท่า เหตุท่ีลดลงเน่ืองจากบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือ
เพิ่มข้ึน 145.4 ลา้นบาท 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.57 และ 0.41 ในปี 2547 และ 2548 ตามลาํดบัอตัราส่วนดงักล่าวลดลง
เน่ืองจากส่วนผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน 436.6 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2548 จาํนวน 624.1ลา้นบาท หกัดว้ยเงินปันผลจ่าย
จาํนวน 187.5 ลา้นบาท และการชาํระหน้ีระยะยาว จาํนวน 89.1 ลา้นบาท  

12.3 ปัจจัยและอทิธิพลหลกัที่อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

12.3.1 ในไตรมาส 2 ปี 2549 บริษทัฯ จะเปิดดาํเนินการโรงงานใหม่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีกาํลงัการ
ผลิตเคร่ืองด่ืมแบบ PET เพิ่มอีก 2 สายการผลิต ทาํใหก้าํลงัการผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียวแบบ PET เพิ่มข้ึนอีก 
ประมาณ 15 ลา้นขวด หรือเพิ่มข้ึนประมาณ 50%  

12.3.2 จากการท่ีตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียวมีการอตัราการเติบโตสูงมากในช่วง 1-2 ปีท่ีผา่นมา จึงมีผูป้ระกอบการราย
ใหม่เขา้สู่ตลาดเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนัในธุรกิจดงักล่าวค่อนขา้งรุนแรง ซ่ึงอาจ
กระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัฯ มีตราสินคา้ท่ีแขง็แกร่ง อีกทั้งมี
ขอ้ไดเ้ปรียบจากการเขา้สู่ตลาดเป็นรายแรกๆ จึงทาํใหบ้ริษทัฯ มีฐานลูกคา้และครองส่วนแบ่งตลาดไดใ้น
ระดับหน่ึงก่อนคู่แข่งขนั ดังนั้น บริษทัฯ จึงคาดว่าการแข่งขนัท่ีรุนแรงไม่น่าส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั แต่จะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีผลกัดนัใหต้ลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียวมีการ
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทัฯ ไดข้ยายสายการผลิตเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับการ
เติบโตดงักล่าวแลว้ รวมทั้งมีแผนท่ีจะขยายการส่งออกสินคา้ประเภทน้ีไปยงัต่างประเทศอีกดว้ย 
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12.3.3 ในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคมีกระแสความนิยมในการใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัสุขภาพเพิ่มข้ึน จึงหนัมานิยมบริโภค
เคร่ืองด่ืมประเภทนํ้าผลไม ้และเคร่ืองด่ืมประเภทชา ซ่ึงในปัจจุบนั บริษทัฯ ไดล้งทุนในธุรกิจการผลิตและ
จาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคดงักล่าว รวมทั้งยงัมีแผนการออก
รสชาติ เพิ่มและขนาดใหม่ข้ึนอีกดว้ย ดงันั้น  หากกระแสความนิยมของผูบ้ริโภคในเคร่ืองด่ืมชาเขียว
เปล่ียนแปลงไป อาจส่งผลต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้แต่อยา่งไรก็ตาม เพื่อป้องกนัความเส่ียงใน
การลดลงของความนิยมการบริโภคชาเขียวพร้อมด่ืม บริษทัฯ ไดข้ยายการผลิตไปยงัเคร่ืองด่ืมสุขภาพ
ประเภทอ่ืนไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมอะมิโนโอเค  ซ่ึงเร่ิมผลิตและจาํหน่ายในไตรมาส 4 ปี 2548 นอกเหนือจาก
เคร่ืองด่ืมชาเขียว โดยใชก้าํลงัการผลิตท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั 
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13. ข้อมูลอืน่ที่เกีย่วข้อง 

-ไม่มี- 
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 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 1 

ส่วนท่ี 3 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของ
บริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้น
สาํคญัผดิ หรือ ไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี  ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

 ในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดีเพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน  

      ส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติั 

      ตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ  

      ดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2549 ต่อผูส้อบ 

      บญัชี และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบ 

      การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและ 

      บริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ได ้

มอบหมายให้นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร หรือนายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือช่ือของนางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร หรือนายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกรกาํกบัไว ้ ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
รองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายณรงค ์ ศรีสอา้น ประธานกรรมการบริหาร -นายณรงค์ ศรีสอ้าน- 

2. นายฐาปน  สิริวฒันาภกัดี กรรมการบริหาร -นายฐาปน สิริวฒันาภกัดี- 

3. นายตนั  ภาสกรนที กรรมการบริหาร  -นายตัน ภาสกรนที- 

4. นายโช เอวีย่ จ้ิน  กรรมการบริหาร  -นายโช เอว่ีย จิน้- 

5. นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร กรรมการบริหาร  -นางสาวสุนิสา สุขพันธ์ุถาวร- 

6. นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร     กรรมการบริหาร  -นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร- 

7. นายอวยชยั   ตนัทโอภาส        กรรมการบริหาร  -นายอวยชัย ตันทโอภาส- 

8. ดร.พิษณุ   วเิชียรสรรค ์       กรรมการบริหาร  -ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์- 

9. พล.ต.อ.พงษอ์าํมาตย ์ อมาตยกลุ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

-พล.ต.อ.พงษอ์าํมาตย ์อมาตยกลุ - 

10.นายวรีะชยั  ตนัติกลุ     กรรมการอิสระและกรรมการ -นายวีระชัย ตันติกลุ- 
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ตรวจสอบ  

11. นายชยั    จรุงธนาภิบาล        กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

- นายชัย จรุงธนาภิบาล- 

12. นายไพบูลย ์ คุจารีวณิช รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและ
การเงิน 

-นายไพบูลย์ คุจารีวณิช- 

            

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นางสาวสุนิสา             สุขพนัธ์ุถาวร กรรมการ และกรรมการบริหาร -นางสาวสุนิสา สุขพันธ์ุถาวร- 

2. นายสิทธิชยั            ชยัเกรียงไกร     กรรมการ และกรรมการบริหาร -นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร- 
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 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 3 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการ 
บริษทัขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือ ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้
ในสาระสาํคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควร
สงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสะระสําคญั ขา้พเจา้ได้
มอบหมายให้ นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร หรือนายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร  เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร หรือนายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ นามสกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายณรงค ์  ศรีสอา้น ประธานกรรมการบริหาร -นายณรงค์ ศรีสอ้าน- 

2. นายฐาปน   สิริวฒันาภกัดี กรรมการบริหาร -นายฐาปน สิริวฒันาภักดี- 

3. นายตนั   ภาสกรนที กรรมการบริหาร  -นายตัน ภาสกรนที- 

4. นายโช  เอวีย่ จ้ิน  กรรมการบริหาร  -นายโช เอว่ีย จิน้- 

5. นางสาวสุนิสา  สุขพนัธ์ุถาวร กรรมการบริหาร  -นางสาวสุนิสา สุขพันธ์ุถาวร- 

6. นายสิทธิชยั   ชยัเกรียงไกร     กรรมการบริหาร  -นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร- 

7. นายอวยชยั    ตนัทโอภาส        กรรมการบริหาร  -นายอวยชัย ตันทโอภาส- 

8. ดร.พิษณุ    วเิชียรสรรค ์       กรรมการบริหาร  -ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์- 

9. พล.ต.อ.พงษอ์าํมาตย ์  อมาตยกลุ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

-พล.ต.อ.พงษอ์าํมาตย ์อมาตยกลุ - 

10.นายวีระชยั   ตนัติกลุ     กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ  

-นายวีระชัย ตันติกลุ- 

11. นายชยั     จรุงธนาภิบาล        กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

- นายชัย จรุงธนาภิบาล- 

12. นายไพบูลย ์  คุจารีวณิช รองกรรมการผูจ้ดัการสาย
บญัชีและการเงิน 

-นายไพบูลย์ คุจารีวณิช- 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1.  นางสาวสุนิสา       สุขพนัธ์ุถาวร กรรมการ และกรรมการบริหาร -นางสาวสุนิสา สุขพันธ์ุถาวร- 

2.  นายสิทธิชยั      ชยัเกรียงไกร     กรรมการ และเลขานุการ -นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร- 
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 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 4 

 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 1 

บริษทัโออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

นายตนั  ภาสกรนที 46 ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

18.40 คู่สมรส 
คุณสุนิสา   

2542 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

        2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั 
        2544 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 
คุณสุนิสา  สุขพนัธุ์ถาวร 36 ปริญญาโท 

 
ปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

14.86 คู่สมรส 
นายตนั   

2542 – ปัจจุบนั 
 
2543 – ปัจจุบนั
2544 - ปัจจุบนั 

กรรมการ และ 
ร อ ง ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จั ด ก า ร
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั 
บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 

คุณ โช เอวี่ย จิ้น 46 ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน  
สาขาวารสารและสิ่งตีพิมพ ์

4.47 - 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

    มหาวิทยาลยัซื่อซิง   2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั 
       กรรมการ บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 
      2536 - 2537 ผูจ้ดัการฝ่ายขายแฟรนไชส์ บริษทั ซิ่ว หวี ่ซู่ ซื่อ เหลียน สวอ่ จาํกดั 
คุณฐิติมา  ศรีอุทยัศิริวงศ ์ 52 ประสบการณ์ดา้นธุรกิจอาหารมากวา่ 10 ปี 2.11 - 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
     2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั  
     2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 

คุณดารุณี  กฤตบุญญาลยั 57 ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 0.52 - 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      
นายสุเนตร เอมวฒันา 37 ปริญญาตรี  สาขาบญัชีการเงิน 0.07 - 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั  
      2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 2 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

นายดาํรงค ์ พฤกษะริตานนท ์ 58    0.72 คู่สมรส 
นางสุลาวลัย ์

2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

        2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 
นางสุลาวลัย ์พฤกษะริตานนท ์ 51  

 
บญัชีธุรกิจ 
ว.ภาคกลาง 

0.68 คู่สมรส 
นายดาํรงค ์ 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 นายนพพร  พิชา 58 ปริญญาตรี 
 
ปริญญาโท 
 

ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร เ ก ษ ต ร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สาขาพฒันาเศรษฐกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

0.01 - 2547 - ปัจจุบนั
2542 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์จาํกดั 

นายเกรียง  ยรรยงดิลก 67 ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 0.01 - 2547 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      
นายไพรสัณฑ ์ วงศส์มิทธิ์ 47 ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ 0.01 - 2547 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
   มหาวิทยาลยั โอคลาโฮมา สเตท      
  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์      
   มหาวิทยาลยั โอคลาโฮมา สเตท      
นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์
เธอร์ 

45 ปริญญาโท Executive Program 
Michigan Business School, USA 

0.11 - 2547 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั 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 ์
 

46 ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.01 - 2545-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี           
และการเงิน 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

   ปริญญาโท สาขาบญัชี   2544 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั เอ เอม็ ดี ประเทศไทย จาํกดั 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2543 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ บริษทั เดอะ พิซซ่า จาํกดั (มหาชน) 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 3 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 3765    การเงิน  
นายอชิร  พฒันสินธุ์ 38 ปริญญาตรี  นิเทศน์ศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
0.02 - 2545-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

   ปริญญาโท สาขา Technology Management   2544-2545 ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั 
    Mercer University   2539-2544 Marketing Manager บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
นายไพศาล อ่าวสถาพร 41 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 0.02 - 2547 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 2 บริษทั 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 
     

 

 

 

 

 

 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 4 

 

บริษทัโออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ปี 2549 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

นายณรงค ์ศรีสอา้น 77 ปริญญาเอก  เศรษฐศาสตร์บณัฑิตกิตติมศกัดิ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

0 ไม่มี 2549-ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 

 
ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริษทั 
และประธาน 
กรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการบริษทั 
และรองประธาน
กรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการบริษทั
และ  
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั 
บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั(มหาชน) 
 
 
บริษทั เบียร์ไทย (1991) จาํกดั 

 
บริษทั ไทยแอลกอฮอล ์จาํกดั (มหาชน)  
บริษทั สุราบางยีข่นั จาํกดั 
บริษทั อธิมาตร จาํกดั 
บริษทั เอส.เอส.การสุรา จาํกดั 
บริษทั แก่นขวญั จาํกดั 
บริษทั เทพอรุโณทยั จาํกดั 
บริษทั ปุ๋ยไบโอนิค จาํกดั 
บริษทั มหาราษฎรการเกษตร จาํกดั 
บริษทั ไทยโมลาส จาํกดั 
บริษทั อาหารเสริม จาํกดั  



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 5 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
 

 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
 
ประธานกรรมการบริษทั ประธา
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการบริษทั, 
รองประธานกรรมการ 
บริหาร และกรรมการ 
กาํหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
 
กรรมการบริหาร  
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการบริษทั  
รองประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั แพนอินเตอร์เนชัน่แนล  
(ประเทศไทย) จาํกดั  
บริษทั จรัญธุรกิจ 52 จาํกดั  
บริษทั ถงัไมโ้อ๊คไทย จาํกดั  
บริษทั ธนสินธิ จาํกดั   
บริษทั บางนาโลจิสติค จาํกดั  
บริษทั ไทยเบฟเวอร์เรจแคน จาํกดั  
บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน)
  
 
 

บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลลอ็กซ์ จาํกดั 
บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ ดส์ จาํกดั 
บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 
บริษทั รูเบียอุตสาหกรรม จาํกดั  
บริษทั อุตสาหกรรมทาํเครื่องแกว้ไทย  จาํกดั  
(มหาชน)  
บริษทั  คอมลิงค ์ จาํกดั 
บริษทั ทรู คอร์เปอร์เรชัน่ จาํกดั(มหาชน) 
บริษทั ธนากรผลิตภณัฑน์ํ้ามนัพืช จาํกดั 
บริษทั ปรีดาปราโมทย ์ จาํกดั 
บริษทั ยาสูบสากล  จาํกดั 
บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร จาํกดั(มหาชน) 
บริษทั อิสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเรียลเอสเตท  
(ระยอง) จาํกดั 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 6 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 

  
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั อาหารสยาม จาํกดั (มหาชน) 

 นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 30 ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  
การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ 
มห า วิ ท ย า ลั ย บ อ ส ตัน  ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา 

0 ไม่มี ปัจจุบนั 
 
 
2546 – ปัจจุบนั 
 
 
2547 - ปัจจุบนั 
2544 - ปัจจุบนั 

รองประธานกรรมการบริษทั
และรองประธาน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ และ 
กรรมการรองกร รมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั 
บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 
 
 
กลุ่มบริษทั สุรากระทิงแดง 
บริษทั เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 

นายตนั  ภาสกรนที 45 ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์   
                   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

26.45 คู่สมรส 
นางสาวสุนิสา   

2542 – ปัจจุบนั 
 
2543 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการ 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั 

     2544 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 

นางสาวสุนิสา  สุขพนัธุ์ถาวร 35 ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี  

บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

18.58 คู่สมรส 
นายตนั   

2542 – ปัจจุบนั 
 
2543 – ปัจจุบนั 
2544 - ปัจจุบนั 

กรรมการ และ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั 
บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 

นายโช เอวีย่ จิ้น 45 ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน  
สาขาวารสารและสิ่งตีพิมพ ์

5.58 - 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

    มหาวิทยาลยัซื่อซิง   2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั 
       กรรมการ บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 7 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

 
 
 
 
 

นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 51 ปริญญาตรี 
 
 
 

บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 1)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- วฒุิบตัรคอมพิวเตอร์บริหาร  
จุฬาลงกร์มหาวทิยาลยั  
- Directors Certification Program The 
Thai Institute of Directors 

0 - ปัจจุบนั 
 
 
2546 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริษทัและ
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการและกรรมการ
ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ
ใหญ่ 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั 
บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

        2547 - ปัจจุบนั กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษทั เบียร์ทิพย ์บริวเวอร์ (1991)จาํกดั  

        2544 - ปัจจุบนั 
2541 - 2544 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

บริษทั เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เบียร์ไทย (1991) จาํกดั (มหาชน) 

         
นายพิษณุ วเิชียรสรรค ์ 49 - Ph.D.Engnieering Techcal University Berlin, 

West Germany  
- Master Brewer, The Scandinavian School  
of Brewing, Denmark 
 
 
 

0 - ปัจจุบนั 
 
 
2546- ปัจจุบนั 
 
 
2546– ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทัและ
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการและกรรมการ
ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ
ใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั 
บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั เบียร์ไทย (1991)  จาํกดั (มหาชน) 

        2543 - 2546 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เบียร์ไทย (1991) จาํกดั (มหาชน) 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 8 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

 นายอวยชยั ตนัทโอภาส 56 -St.Louis University, Missouri,USA:B.Sc 
   Accounting 
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- The European Institute of Business Administratio
(INSEAD) 
- Advance Managememt Programmer (AMP) 
  
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสืบสวน กรมตาํรวจ 
โรงเรียนสืบสวน สก๊อตแลนดย์าร์ด ประเทศองักฤษ 
โรงเรียนนายร้อยทหารบก อีตนัฮอล ประเทศองักฤษ 
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุด 48 
 

0 - ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 
2537 – 2538 
2526 – 2537 
 
 
2523 - 2526 

กรรมการบริษทัและ
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ และกรรมการ 
ผูช้่วยกรรมการ 
ผูอ้าํนวยการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ผู ้อ ํานวยการฝ่ายการตลาด
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
กรรมการบริหาร 
ผูจ้ดัการกลุ่มผลิตภณัฑ ์
ผูจ้ดัการทัว่ไป 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั 
บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั สาริน พรอพเพอร์ตี้ จาํกดั  
บริษทั ริชมอนเด ้(ประเทศไทย) จาํกดั  
ตวัแทนจาํหน่ายสก๊อตวสกี้ จอห์นนี่ วอลเ์กอร์ 
และบรั่นดีเฮนเนสซี่ 
บริษทั คอลเกต ปาลม์โอลีฟ (ประเทศไทย) 
บริษัท ฮัน จํากัด บริษัทในเครือกลุ่มบริษัท
กรรณสูต เจเนอรัลแอสเซมลี้ 

พลตํารวจเอกพงษ์อ ํามาตย ์  
อมาตยกุล 
 

72 0 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ  
กรรมการ  

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั อิมพีเรียลกรุ๊ป จาํกดั 
บริษทั นอร์ทปาร์คเรียลเอสเตท จาํกดั 

       
       
นายวีระชยั   ตนัติกุล   63 LL.M., The University of California, at Berkeley, 

U.S.A. 
เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบณัฑิตยสภา 
นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาตร์ 

0 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั  
 

กรรมการตรวจสอบ 
ที่ปรึกษา    
ที่ปรึกษา คณะกรรมการ   
ที่ปรึกษาภาษีอากร   
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทักฎหมายซีเมนตไ์ทย จาํกดั 
บริษทับริหารสินทรัพย ์สุขมุวทิ จาํกดั 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัแพรนดา้ จิวเวลลี่ จาํกดั (มหาชน) 
 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 9 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

 2546 – 2547 
 
 
2546 
2545 
2544 
2542- 2543 
2535- 2541 
2543- 2547 
2546 
 
2546 
 
2545 
2545 
2543  

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงั และรอง
นายกรัฐมนตรี  
อธิบดีกรมธนารักษ ์  
อธิบดีกรมสรรพสามิต   
รองปลดักระทรวงการคลงั 
ผูต้รวจราชการ    
รองอธิบดี กรมสรรพากร 
กรรมการ   
กรรมการ    
 
กรรมการ   
  
ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการอาํนวยการ  
กรรมการ  
และกรรมการบริหาร 

 
 
 
กระทรวงการคลงั 
กระทรวงการคลงั 
กระทรวงการคลงั 
กระทรวงการคลงั 
กรมสรรพากร 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)   
บริษทัเอน็ซีซี แมนเนจเมนท ์ 
แอนดด์ิเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั   
บริษทั บางพระกอลฟ์  
อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั   
บริหารกิจการองคก์ารสุรา กรมสรรพสามิต 
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั  
ธนาคารรัตนสิน จาํกดั (มหาชน)   
 

นายชัย    จรุงธนาภิบาล
   

51 ปริญญาโท คณะบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 0 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
2523-2540 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารและ 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ทีมพรีซิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั คา้เหลก็ไทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั สยามฟิวเจอร์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั 124 คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั สหไทยสตีลไพพ ์จาํกดั (มหาชน) 
กลุ่มบริษทัไมเนอร์ 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 
 

นายไพบูลย ์คุจารีวณิช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

0 ไม่มี ปัจจุบนั 
 
2548  
2546-2547 
2544-2545 
 
2534-2543 

เลขานุการกรรมการและ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
รองประธานกรรมการ- ฝ่าย
ขาย 
รองประธานกรรมการ- 
ฝ่ายการเงิน 
 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั เบสตส์ปิริต จาํกดั 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 
บริษทั ริชมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั 
 
บริษทั ริชมอนเด ้(บางกออก) จาํกดั 

นายปรีชา  อจัฉรานนท ์ 43 ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0 - 2545-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี           
และการเงิน 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

   ปริญญาโท สาขาบญัชี   2544 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั เอ เอม็ ดี ประเทศไทย จาํกดั 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2543 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ บริษทั เดอะ พิซซ่า จาํกดั (มหาชน) 
    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 3765    การเงิน  

 
 
 

นายอชิร  พฒันสินธุ์ 37 ปริญญาตรี  นิเทศน์ศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

0.02 - 2545-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

   ปริญญาโท สาขา Technology Management   2544-2545 ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั 
    Mercer University   2539-2544 Marketing Manager บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
นายไพศาล อ่าวสถาพร 40 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 0 - 2547 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 2 บริษทั 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 ิกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                            เอกสารแนบ2-1 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2548 

    

เอกสารแนบ 2 -1 

เอกสารแนบ 2-1 
 รายละเอยีดการดาํรงตําแหน่งผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุ:    S  : กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม      C :  ประธานกรรมการ     D : กรรมการบริษทั ED  : กรรมการบริหาร 

ชื่อบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
นายตนั 

ภาสกรนที 
นางสาวสุนิสา  
สุขพนัธุ์ถาวร 

นายโช 
เอี่ยว จิ้น 

นายสุเนตร 
เอมวฒันา 

นายดาํรงค ์ 
พฤกษะริตานนท ์

นางสาว        
ฐิติมา 

ศรีอุทยัศิริวงศ ์

นางดารุณี      
กฤตบุญญาลยั 

นายนพพร 
พิชา 

นายเกรียง 
ยรรยงดิลก 

นายไพรสณัฑ ์
วงศส์มิทธิ์ 

นายชิว ไฮ เซียน 
เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ 

นายปรีชา  อฉั
รานนท ์

นายอชิระ  พฒัน
สินธุ์ 

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 
บริษทัยอ่ย 
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         
บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
บจก. คู่รัก สดูดิโอ S D S D             
บจก. เดอะ คลาสสิค สตูดิโอ S D S D             
บจก. ที. วาย. แมริเอจ  สตูดิโอ S D S D    S D         
บจก. แทงคก์ิ้ว เซอร์วิส S D S D S D   S D MD         
บจก. ปิกาโซ่ เวดดิ้ง สตูดิโอ  S D S D             
บจก. ปีเลิฟ สตูดิโอ S D S D             
บจก. โฟโต ้ทูเดย ์ S D S D             
บจก. มาย เมโมรี่ สตูดิโอ S D S D             
บจก. แมรี่มี เวดดิ้งสตูดิโอ S D S D             
บจก. โมเดอร์น เวดดิ้ง สตูดิโอ S D S D             
บจก. ยวัร์ สตูดิโอ S D S D             
บจก. เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซลัแทน้ท ์ 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 สตูดิโอ S D S D             
บจก. อินเตอร์ ไบร์ สตูดิโอ S D S D             
บจก. สยาม เอ อาร์ ไอ       MD        
บจก.  บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์        SEVP       
บจก. เอสซีเอม็บี          MD     
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป           D  AD    



บรษิทั โออชิ ิกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                            เอกสารแนบ2-1 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2548 

    

เอกสารแนบ 2 -1 

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



 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                      เอกสารแนบ 2-1 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 

                                

เอกสารแนบ 2 - 1 

เอกสารแนบ 2-2 
รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

ลาํดบัที ่ รายชื่อกรรมการ บริษทั โออชิิ ราเมน จาํกดั บริษทั โออชิิ เทรดดิง้ จาํกดั 
1 นายตนั ภาสกรนที S D C ED MD S D C ED MD 
2 นางสาวสุนิสา สุขพนัธุ์ถาวร S D ED S D ED 
3 นายโช เอี่ยว จิ้น 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 

 
                                          หมายเหตุ 
  S : กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม C : ประธานกรรมการ  D: กรรมการ    
   ED : กรรมการบริหาร    
 
 
 
 
 
 
 
 



 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                      เอกสารแนบ 2-1 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 

                                

เอกสารแนบ 2 - 1 

เอกสารแนบ 2-1 
 รายละเอยีดการดาํรงตาํแหน่งผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ปี 2549 

ชื่อบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
นายณรงค ์ศรี

สอา้น 
นายฐาปน  สิริ
วฒันภกัดี 

นายตนั  ภาสกร
นที 

นางสาวสุนิสา 
สุขพนัธุ์ถาวร  นายโช เอวี่ย จิ้น 

นายสิทธิชยั ชยั
เกรียงไกร 

นายพิษณุ วิเชียร
สรรค ์

นายอวยชยั  
ตนัทโอภาส 

พลตาํรวจเอก 
พงษอ์าํมาตย ์ 
อมาตยกลุ 

นายวีระชยั  
ตนัติกุล      

นายชยั  
จรุงธนาภิบาล    

นายไพบูลย ์ 
คุจารีวณิช 

นายปรีชา   
อจัฉรานนท ์

นายอชิระ   
ฒนสินธุ์ 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

บมจ.โออิชิ กรุ๊ป  S C D CED S D SCED  S D ED MD S D ED SEVP S D ED S D ED S D ED S D ED AD AD AD SEVP  M M M 

บริษทัยอ่ย 
บจก.โออิชิราเมน S C D  S D  S D ED MD S D ED SEVP S D ED S D ED S D ED S D ED AD AD AD  SEVP M M M 

บจก. โออิชิ เทรดดิ้ง S C D  S D   S D ED MD S D ED SEVP S D ED S D ED S D ED S D ED AD AD AD  SEVP M M M 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

บจก. คู่รัก สดูดิโอ     S D S D                       

บจก. เดอะ คลาสสิค สตูดิโอ     S D S D                       

บจก. ที. วาย. แมริเอจ  สตูดิโอ     S D S D                       
บจก. แทงคก์ิ้ว เซอร์วิส     S D S D S D                     

บจก. ปิกาโซ่ เวดดิ้ง สตูดิโอ      S D S D                       
บจก. ปีเลิฟ สตูดิโอ     S D S D                       

บจก. โฟโต ้ทูเดย ์     S D S D                       

บจก. มาย เมโมรี่ สตูดิโอ     S D S D                       
บจก. แมรี่มี เวดดิ้งสตูดิโอ     S D S D                       

บจก. โมเดอร์น เวดดิ้ง สตูดิโอ     S D S D                       
บจก. ยวัร์ สตูดิโอ     S D S D                       

บจก. เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซลัแทน้ท์     S D S D SD                     
บจก. วี เวดดิ้ง      S D S D                       

บจก. เวดดิ้ง พลาซ่า     S D S D S D MD                     

บจก. ไวท์ แมรี่ สตูดิโอ     S D S D                       

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  S VC VEC    
S D SEVP        

S D   
 S D SEVP  S D SEVP               

บจก.เบียร์ทิพย ์บริวเวอรี่ (1991)                               
บมจ.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์           ED                    

บมจ.อาหารสยาม E C                              

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์                               



 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                      เอกสารแนบ 2-1 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 

                                

เอกสารแนบ 2 - 1 

ชื่อบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง นายณรงค ์ 
ศรีสอา้น 

นายฐาปน  
 สิริวฒันภกัดี 

นายตนั   
ภาสกรนที 

นางสาวสุนิสา 
 สุขพนัธุ์ถาวร  

นายโช เอวี่ย จิ้น นายสิทธิชยั  
ชยัเกรียงไกร 

นายพิษณุ  
วิเชียรสรรค ์

นายอวยชยั ตนัท
โอภาส 

พลตาํรวจเอก 
พงษอ์าํมาตย ์
อมาตยกลุ 

นายวีระชยั  
ตนัติกุล      

นายชยั 
 จรุงธนาภิบาล    

นายไพบูลย ์ 
คุจารีวณิช 

นายปรีชา   
อจัฉรานนท ์

นายอชิระ  
พฒันสินธุ์ 

นายไพศาล  
อ่าวสถาพร 

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์                     AD          

บมจ.สยามฟิวเจอร์                     S D          

บมจ.124 คอมมิวนิเคชัน่ส์                      AD         

บมจ. เบียร์ไทย (1991)   
S VC EC 

 
S D 

    
ED 

 
S D MD         

บมจ. ไทยแอลกอฮอล ์  
S C 

 
S D    S D  S D        

บจก.สุราบางยี่ขนั  
S C 

              

บจก. อธิมาตร  
S C 

              

บจก.เอส.เอส.การสุรา  
S C 

              

บจก. แก่นขวญั  
S C 

              

บจก.เทพอรุโณทยั   
S C 

              

บจก.ปุ๋ยไบโอนิค   
S C 

S D    S D          

บจก.มหาราษฎรการเกษตร   
S C 

S D    S D          

บจก.ไทยโมลาส   
S C 

S D    S D          

บจก.อาหารเสริม   
S C 

S D    S D          

บจก.แพนอินเตอร์เนชัน่แนล  
(ประเทศไทย) 

 
S C 

S D    S D          

บจก.จรัญธุรกิจ 52  
S C 

S D    S D          

บจก.ถงัไมโ้อ๊คไทย  
S C 

S D    S D          

บจก.ธนสินธิ   
S C 

S D    S D          

บจก.บางนาโลจิสติค  
S C 

S D    S D          

บจก.ไทยเบฟเวอร์เรจแคน  
EC 

              

บจก.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์  
S C VC VEC 

 
ED 

             

บจก.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์   
S C 

 
ED 

             

บจก.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ โลจิสติกส์   
S C 

 
ED 

             

บจก.รูเบียอุตสาหกรรม  
S C 

              

บมจ.อุตสาหกรรมทาํเครื่องแกว้ไทย  
S C 

              

บจก.คอมลิงค ์  
ED 
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บมจ.ทรู คอร์เปอร์เรชัน่  
ID 

              

 
ชื่อบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

 
นายณรงค ์ 
ศรีสอา้น 

 
นายฐาปน  

 สิริวฒันภกัดี 

 
นายตนั   

ภาสกรนที 

 
นางสาวสุนิสา 
 สุขพนัธุ์ถาวร  

 
นายโช เอวี่ย จิ้น 

 
นายสิทธิชยั  
ชยัเกรียงไกร 

 
นายพิษณุ  
วิเชียรสรรค ์

 
นายอวยชยั ตนัทโอภาส 

 
พลตาํรวจเอก 

พงษอ์าํมาตย ์อมาตยกุล 

 
นายวีระชยั  
ตนัติกุล      

 
นายชยั 

 จรุงธนาภิบาล    

 
นายไพบูลย ์ 
คุจารีวณิช 

 
นายปรีชา   
อจัฉรานนท ์

 
นายอชิระ  
พฒันสินธุ์ 

 
นายไพศาล  
อ่าวสถาพร 

บจก.ธนากรผลิตภณัฑน์ํ้ามนัพืช  
S C 

              

บจก. ปรีดาปราโมทย ์  
S C 

              

บจก.ยาสูบสากล   
S VC 

              

บมจ.แอด๊วานซ์ อะโกร  
S C 

              

บจก.อิสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเรียลเอสเตท
(ระยอง)  

 
S C 

              

บจก.อิมพีเรียลกรุ๊ป         S D        

บจก.นอร์ธปาร์คเรียลเอสเตท         S D       

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลลี่          ID AD      

บมจ.ทีมพรีซิชัน่           AD     

บมจ.คา้เหลก็ไทย           AD     

บมจ.สหไทยสตีลไพพ ์           AD     

กลุ่มบริษทัสุรากระทิงแดง  S D VC              

 

หมายเหตุ:      S  : กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม      C :  ประธานกรรมการ      VC :  รองประธานกรรมการ  D : กรรมการบริษัท
 EC :  ประธานกรรมการบริหาร  VEC : รองประธานกรรมการบริหาร ED  : กรรมการบริหาร      MD         :               กรรมการผูจ้ดัการ        
 SEVP              :                     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    M : ผูบ้ริหาร                   AD : กรรมการตรวจสอบ  ID  : กรรมการอิสระ 
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เอกสารแนบ 2-2 
รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

                                                  
  

ลาํดบัที ่ รายชื่อกรรมการ บริษทั โออชิิ ราเมน จาํกดั บริษทั โออชิิ เทรดดิง้ จาํกดั 
1 นายณรงค ์ศรีสอา้น S C D EC  S C D EC 
2 นายฐาปน สิริวฒันภกัดี S VC D VEC S VC D VEC 
3 นายตนั ภาสกรนที S D ED MD S D ED MD 
4 นางสาวสุนิสา สุขพนัธุ์ถาวร S D ED SEVP S D ED SEVP 
5 นายโช เอวี่ย จิ้น S D ED S D ED 
6 นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร S D ED S D ED 
7 
8 

นายพิษณุ วิเชียรสรรค ์
นายอวยชยั ตนัทโอภาส 

S D ED 
S D ED 

S D ED 
S D ED 

 
  หมายเหตุ 

     S  : กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม      C :  ประธานกรรมการ        

     VC :  รองประธานกรรมการ D : กรรมการบริษทั  

     EC :  ประธานกรรมการบริหาร VEC : รองประธานกรรมการบริหาร  
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     ED  : กรรมการบริหาร      MD         :           กรรมการผูจ้ดัการ          

     SEVP      :           รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    M : ผูบ้ริหาร   

                   AD : กรรมการตรวจสอบ   ID  : กรรมการอิสระ 
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 
2549     ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2549  โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน 
ได้แก่        พลตาํรวจเอกพงษอ์าํมาตย ์  อมาตยกลุ  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นายวีระชยั  ตนัติกลุ และนายชยั  
จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบ  โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน  ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร พนกังาน หรือลูกจา้งของ
บริษทัฯ ท◌ั◌้งส้ิน  

บริษทัฯไดมี้การกาํหนดขอบเขตของการปฏิบติังาน  รวมถึงอาํนาจ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไวโ้ดยสงัเขป ดงัน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ   

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit )     
ท่ีมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

3. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ , ขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  รวมถึงพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น 

6. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 
 
ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยไดย้ดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตลอดมา  โดยตระหนกั

ถึงความรับผดิชอบในการตอ้งดูแลใหบ้ริษทัฯมีการดาํเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัฯอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน เพ่ือพฒันาใหบ้ริษทัฯเป็นองคก์รท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ( Good Corporate 
Governance )  ทั้งน้ีในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 11 คร้ัง  ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัได้
ดงัน้ี 

1 สอบทานการจดัทาํงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2548  ในการน้ีไดมี้การซกัถามประเด็น
ท่ี เป็นสาระสาํคญั เพื่อใหง้บการเงินมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และครบถว้น เป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชี    ท่ีรับรองทัว่ไป นอกจากน้ียงัไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชีเพือ่ขอทราบขอ้สังเกตเก่ียวกบังบการเงิน และการ
ควบคุมภายในดา้นบญัชี  ซ่ึงไม่พบประเด็นปัญหา หรือความผดิปกติท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินของบริษทัฯ 

2 กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ ท่ีทางตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้หแ้นวทางไว ้ นอกจากน้ีไดส้อบทานการปฏิบติั และการเปิดเผยขอ้มูลของ
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บริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแล
ใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเป็นธรรม 

3 ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พบว่า บริษทัและบริษทัย่อย             
มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ และไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั 

4 พิจารณา และให้แนวทางในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน รวมทั้ งกาํกับ ดูแลงานตรวจสอบภายใน           
โดยใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบ พิจารณาผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน         อนัเก่ียวเน่ืองกบัระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายจดัการเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแกไ้ข ตามควรแก่กรณี  และทาํการติดตามความคืบหนา้ของการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 

5 สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control ) ของบริษทัฯ 

 
จากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน และรายงานของผูส้อบบญัชีจาก

ภายนอก  ตลอดจน การไดร่้วมหารือกบัผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ เห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในโดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั และงบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

สาํหรับปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ใหพ้ิจารณาเสนอ นายสุพจน ์ สิงห์
เสน่ห์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2826  หรือนางสุดจิตร์  บุญประกอบ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2991 หรือนางสาว
สมบูรณ์ ศภุศิริภิญโญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3731 หรือนางวิไล  บูรณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3920  
หรือ   นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 แห่งบริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ต่อท่ี
ประชุม    ผูถื้อหุ้น เพื่อพิจาณาแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีเป็น
จาํนวนเงิน 3,700,000 บาท 
 
 
 
  
               ( พลตาํรวจเอก พงษอ์าํมาตย ์   อมาตยกลุ ) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

  
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  และงบการเงินรวม
ของบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบ
การเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่ง
สมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญั
อยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 
 
 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบบริหารความเส่ียง และใหมี้และดาํรงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะดาํรง
รักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น ตลอดจนเพือ่ไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 
 
 ในการน้ีคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทาํหนา้ท่ีสอบทานนโยบายการบญัชีและ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน  สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหาร
ความเส่ียง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
แสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 
 
 งบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั 
คือ บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษทัไดส้นบัสนุนขอ้มูลและเอกสาร
ต่าง ๆ เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี  โดยความเห็นของผูส้อบ
บญัชีไดป้รากฏในรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 
 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลไดว้่างบการเงินของบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  และงบการเงินรวมของบริษทั โออิชิ 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 มีความเช่ือถือได ้ โดยถือปฏิบติัตามตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
   
 

                                                                                          (นายณรงค ์ศรีสอา้น)  
ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร  
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บริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการปฏิบัติตามหลกัการการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

         บริษทัฯตระหนกัดีถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ว่าเป็นรากฐานขององคก์รท่ีมี
ประสิทธิภาพ    จึงไดด้าํเนินกิจการภายใตก้รอบของขอ้ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ ตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ตลอดมาดงัน้ี 
 
1. นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of Best Practices)   
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการให้สอดคลอ้งกบัแนวทาง
ของ    ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และเป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้น ผู ้
ลงทุนทัว่ไป      และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่วา่ระบบ และกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัฯเป็นส่วนสาํคญัในการนาํมาซ่ึง
ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ  จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

-  จดัใหมี้ระบบซ่ึงใหค้วามมัน่ใจไดว้่า ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม
กนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

-  กาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินการตามนโยบายท่ีกาํหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ 

- กาํกบัดูแลการดาํเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ และ        
มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

-    จดัใหมี้ระบบการควบคุม และบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

-    กาํหนดขอ้ประพฤติปฏิบติัสาํหรับการประกอบธุรกิจสาํหรับใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยดึถือ
ปฏิบติั  

 
2. สิทธิ และความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ใน
การเขา้ร่วมประชุม การไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศ และการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆต่อบริษทัฯ  อีกทั้ง ในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ทุก
คร้ัง คณะกรรมการบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้กระบวนการต่างๆท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนบัสนุนใหผู้ ้
ถือหุ้นใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน       โดยทั้งน้ี บริษทัฯไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม  
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สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้         เพือ่ใหผู้ถื้อหุน้สามารถแต่งตั้งผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม หรือแต่งตั้ง
กรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ือร่วมประชุมได ้  โดยออกเสียงตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุ  

โดยในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัฯจะส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมอยา่งละเอียด ใหผู้ ้
ถือหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพื่อการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิผล  

อีกทั้ง ในการประชุมทุกคร้ัง ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ รวมถึงไดมี้การบนัทึกการ
ประชุมไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

  
3. สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีวา่ ผลการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของบริษทัฯเกิดข้ึนจากการไดรั้บความ
สนบัสนุนท่ีดีจากผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายท่ีจะสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ
กบัผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในการสร้างสรรคป์ระโยชนร่์วมกนั และดูแลใหค้วามมัน่ใจวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายจะไดรั้บการ
คุม้ครอง และปฏิบติัดว้ยดี  โดยไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มดงัน้ี  

 พนกังาน :  ดูแล และปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 คู่คา้ :  ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ และปฏิบติัตามขอ้ตกลงตามสัญญา 

 เจา้หน้ี :  ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงในสัญญาท่ีใหไ้วก้บัเจา้หน้ีต่างๆ 

 ลูกคา้ :  เอาใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกคา้เป็นอยา่งดี โดยรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินคา้   
จดัใหมี้หน่วยงาน หรือบุคคลทาํหนา้ท่ีรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ เพื่อรีบดาํเนินการแกไ้ข
ใหแ้ก่ลูกคา้โดยเร่งด่วน 

 ชุมชน : มีความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสังคม 

ทั้งน้ีบริษทัจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
เหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี  

 
4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั   
สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนจะเป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามท่ี
เห็นสมควร  

ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการร่วมออกความคิดเห็น และตั้งคาํถาม
ใดๆต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีเสนอ ไดอ้ยา่งไม่จาํกดัเวลา ซ่ึงประธานท่ีประชุม กรรมการ
บริษทั และกรรมการตรวจสอบไดร่้วมทาํหนา้ท่ีช้ีแจงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อ
หุน้ทุกราย    ท่ีเสนอแนะ อีกทั้งมีการบนัทึกประเดน็ซกัถาม และขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุม เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้สามารถตรวจสอบได ้
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5. ภาวะผู้นํา และวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ กาํกบัดูแลใหก้ารบริหาร
จดัการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ ขณะเดียวกนัก็คาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบต่อการกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษทัฯ โดยกาํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ัง เพื่อติดตามผล
ดาํเนินงานของบริษทัฯ และรับทราบเร่ืองดาํเนินการท่ีสาํคญัของฝ่ายจดัการ  รวมถึงไดจ้ดัใหมี้กลไกในการกาํกบัดูแล 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวท้ั้งระยะสั้น และระยะยาว   

 
6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯไดร้ะมดัระวงัถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึน โดยไดถื้อ
ปฏิบติัและดูแลมิใหผู้บ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตน นอกจากน้ี
รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ ซ่ึงเกิดกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็น
เก่ียวกบัความจาํเป็น และ      ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯจะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดังกล่าว  เพ่ือนาํไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้
ตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึน คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนด
นโยบาย และแนวปฏิบติัในการป้องกนัมิใหก้รรมการ และพนกังานของบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดย
กาํหนดใหก้รรมการ  และพนกังานหลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับริษทัฯ 

การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัฯกาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อ
สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 และกาํหนดหา้มไม่ใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร นาํขอ้มูลภายในท่ีมีสาระสาํคญัของบริษทัฯซ่ึงยงัไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน   ไปใชเ้พ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีทราบขอ้มูลภายใน ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
ฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชน หากผูบ้ริหารหรือพนกังานคนใดกระทาํผดิวินยั
จะไดรั้บโทษตั้งแต่การตกัเตือน จนถึงการเลิกจา้ง 

 
7. จริยธรรมธุรกจิ 

ในการดาํเนินธุรกิจใหเ้กิดผลประโยชนสู์งสุดแก่ผูถื้อหุน้  คณะกรรมบริษทัมีนโยบายท่ีจะใหค้วามสาํคญัท่ีเท่าเทียม
กนั และควบคูก่นัไประหวา่งความสาํเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการท่ีใชใ้นการใหไ้ดม้าซ่ึงความสาํเร็จนั้นๆ  และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าวคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบติัท่ีบริษทัฯคาดหวงั นบัตั้งแต่การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ คู่แขง่ 
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สงัคมโดยส่วนรวม และต่อพนกังานดว้ยกนัเอง  ทั้งน้ี คณะกรรมการกาํลงัดาํเนินการจดัใหมี้กลไก และกระบวนการท่ี
จะดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด และต่อเน่ือง 
 

8. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริษทัข้ึน โดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑ์
ของ    ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดผ้า่นการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัมี
จาํนวน 11 ท่านประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 4 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจาํนวน 8 ท่าน 
โดยในจาํนวนกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารน้ีเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านยงั
ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ โดยมีคุณสมบติัตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย ์ รวมทั้งมี
ความอิสระในการบริหารงานตรวจสอบอีกดว้ย 

 
9. การรวม หรือแยกตําแหน่ง 

ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลเดียวกนั และเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ แต่การ
บริหารงานตอ้งดาํเนินการภายใตก้ารอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่กลุ่มต่างๆรวมถึงกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยในการสอบทาน และถ่วงดุลอาํนาจ 

 
10. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 

บริษทัฯไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร โดยการใหผ้ลตอบแทนแก่กรรมการ
นั้นบริษทัฯไดด้าํเนินการตามมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยไดมี้การเปิดเผยจาํนวนค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนต่างๆ        
ท่ีกรรมการไดรั้บจากบริษทัฯไวใ้นรายงานประจาํปี  

 
11. คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพียงชุดเดียว 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. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ โดยประสานงานกบัผูส้อบ
บญัชี และผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจาํปี 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน 
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3. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์หมี้ความถกูตอ้งครบถว้น 

6. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึง
รายงาน   ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

ในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้การประชุมทั้งส้ินรวม 11 คร้ัง   โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบ       เขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง 

สาํหรับคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนนั้น ถึงแมว้า่บริษทัฯยงัไม่จดัตั้ง แต่บริษทัฯกมี็กระบวนการพิจารณา
ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงตามท่ีกล่าวไวใ้นเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

12. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหมี้การประชุมปกติเป็นประจาํทุกไตรมาส และสามารถกาํหนดใหมี้การประชุม
พิเศษ    เพิม่ไดต้ามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระการประชุมไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจน ทั้งวาระรับทราบ และวาระเพือ่
พิจารณา ทั้งน้ี ก่อนการประชุมทุกคร้ัง เลขานุการบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมท่ี
ครบถว้น เพียงพอใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษา
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ัง กรรมการทุกท่านสามารถอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งเปิดเผย โดยเลขานุการบริษทัฯจะทาํหนา้ท่ีบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหลงัจากท่ีผา่นการ
รับรองจากคณะกรรมการ รายงานการประชุมจะถกูจดัเกบ็ไวพ้ร้อมสาํหรับกรรมการ และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบ
ไดต้ลอดเวลา 

ในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมปกติรวม 4 คร้ัง  โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริษทัแต่ละท่านสรุปได ้ดงัน้ี 

 

รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง   จํานวนคร้ังที่เข้าประชุม 

  1. นายตนั  ภาสกรนที ประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 4 คร้ัง 

 2. นางสาวสุนิสา  สุขพนัธ์ุถาวร กรรมการ 4 คร้ัง 

  3. นายโช  เอวี่ย  จ้ิน กรรมการ 4 คร้ัง 

  4. นางสาวฐิติมา  ศรีอทุยัศิริวงศ ์ กรรมการ 4 คร้ัง 
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  5. นายดาํรง  พฤกษะริตานนท ์ กรรมการ 4 คร้ัง 

  6. นางดารุณี  กฤตบุญญาลยั กรรมการ 3 คร้ัง 

  7. นางสุลาวลัย ์ พฤกษะริตานนท ์ กรรมการ 4 คร้ัง 

  8. Mr. Chew  Hai  Chiene  Hester 
      Arthur 

กรรมการ 4 คร้ัง 

  9. นายสุเนตร  เอมวฒันา กรรมการ / เลขานุการบริษทั 4 คร้ัง 

 10. นายนพพร  พชิา  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง 

 11. นายเกรียง  ยรรยงดิลก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง 

 12. นายไพรสัณฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

4 คร้ัง 
 

 
 หมายเหตุ :  คุณดารุณี  กฤตบุญญาลยั ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2548  
 

13. ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้นการเงิน การปฏิบติังาน           
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และการบริหารความเส่ียง รวมถึงจดัใหมี้กลไกการตรวจสอบ      
และถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งเพยีงพอ ในการปกป้องรักษา และดูแลเงินทุนของผูถื้อหุน้ และสินทรัพยข์องบริษทัฯ  
กาํหนดลาํดบัชั้นของการอนุมติั และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนกังาน  กาํหนดระเบียบการปฏิบติังานอยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  มีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้ง รัดกมุ และเป็นไปตามท่ีระเบียบกาํหนดไว ้ รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน และ
บริหารงานของบริษทัฯ เพื่อใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ 
โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน       ซ่ึงจะตอ้งรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้าํหนา้ท่ีตรวจสอบ 
และทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ  

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจดัข้ึนแต่ละคร้ัง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในท่ีสาํคญัให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากน้ีในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคร้ัง
จะมีการ     ส่งรายงานความเห็น และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบใหฝ่้ายจดัการรับทราบวา่ควรปรับปรุง
งานในดา้นใดบา้ง 

 
14. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกั และเขา้ใจเป็นอยา่งดี ถึงความสาํคญัของความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน  
และงบการเงินท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานในปีท่ีผ่านมาอนัเป็นจริง และ
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สมเหตุสมผล   ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงใหค้วามร่วมมือต่อผูส้อบบญัชี และใหค้วามเป็นอิสระแก่ผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯอยา่งเตม็ท่ี ในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯท่ีจดัทาํข้ึน รวมถึงสารสนเทศทางการเงิน     
ท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี โดยดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัทาํงบการเงิน และขอ้มูลทางการเงินใหถู้กตอ้ง ครบถว้น        
ภายใตห้ลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี
และ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 
รวมถึง         การใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัทาํ ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจดัทาํ และการ
เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัยงัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพว่า จะสามารถทาํ
ใหบ้ริษทัฯสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีรายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น อีกทั้งยงัเป็นการ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริต และการดาํเนินงานท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั จึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาํ
หนา้ท่ีสอบทาน และดูแลใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้งดูแลใหมี้รายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเพียงพอ  จึงไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ารายงาน และการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ  และเพื่อเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
เป็นผูดู้แล รับผดิชอบเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไดป้รากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดแ้สดงในรายงานประจาํปีวา่ งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2548 เป็นรายงานท่ี        มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้

  
15. ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

 บริษทัฯใหค้วามสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูล และสารสนเทศ ทั้งทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงินท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ 
และผลประกอบการของบริษทัท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ โปร่งใสใหแ้ก่ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึง และทนั
ต่อเวลา ทั้งรายงานขอ้มูลประจาํปี รายงานประจาํปี รายงานขอ้มูลทางการเงิน  ขอ้มูลสําคญัตามเกณฑ์กาํหนดของ               
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ   โดยนักลงทุน หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งสามารถรับทราบขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ผ่านช่องทาง และส่ือต่างๆของตลาดหลกัทรัพย ์หรือสามารถทาํการ
นดัหมายเขา้พบผูบ้ริหารของบริษทัเพื่อสอบถามขอ้มูลดาํเนินกิจการได ้

 คณะกรรมการได้จ ัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของสํานักงานกาํกับหลกัทรัพย์    
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด   
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