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ขอ้มูลสรุป (Executive Summary) 

 เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2542 คุณตนั ภาสกรนที ไดเ้ร่ิมเปิดใหบ้ริการรา้นอาหารบุฟเฟ่ตญ่ี์ปุ่นตลอดทั้งวนัแห่งแรกใน

ประเทศไทย ท่ีสุขุมวิท 55 ภายใตช่ื้อ “โออิชิ” ต่อมาในปี 2543 จึงไดจ้ดัตั้ง บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

เดิมช่ือ บริษัท โออิชิ เรสเตอรร์อง จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่น และในปี 

2545บริษัทฯ มีการปรับโครงสรา้งการดําเนินงานเพื่อดําเนินธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่นหลายรูปแบบ รวมทั้งรา้นเบเกอร่ีเพื่อ

สุขภาพ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้เป็น 300 ลา้นบาท และมีบริษัทยอ่ยจาํนวน 2 บริษัท คือ บริษัท โออิชิ 

ราเมน จาํกดั ประกอบธุรกิจรา้นอาหารประเภทบะหมี่ญ่ีปุ่น และบริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและ

จาํหน่ายชาเขียว ภายใตช่ื้อ “โออิชิ กรีนที” และทาํหนา้ท่ีเป็นครวักลางใหก้บัรา้นอาหารของกลุม่บริษัทฯ 

 ในปัจจุบนั กลุ่มบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) รา้นอาหารญ่ีปุ่นและรา้นเบเกอร่ี แบ่ง

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

รา้นอาหารประเภทตามสัง่ ภายใตช่ื้อ “โออิชิ ราเมน” “โออิชิ ซชิูบาร”์ “ล็อก โฮม” “โอเค สุก้ี” รา้นเบเกอรี่ เพ่ือสขุภาพ ภายใต้

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

รา้นอาหารญ่ีปุ่ น ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทฯ มีสาขารา้นอาหารรวมทั้งส้ิน 84 สาขา ทัว่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 

ไดแ้ก่ เชียงใหม่ พทัยา ชลบุรี จาํนวนรวม 80 สาขาเปิดดําเนินการโดยบริษัท โออิชิ และอีก 4 สาขาในจงัหวดัภเูก็ต เปิดเป็น

ธุรกิจแฟรนไชส ์ 2) ธุรกิจเครื่องด่ืม ไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมชาเขียว ภายใตช่ื้อ “โออิชิ กรีนที” และเคร่ืองด่ืมน้ําผลไมผ้สมอะมิโน 

ภายใตช่ื้อ “อะมิโน โอเค” และเคร่ืองด่ืมน้ําสม้ ภายใตช่ื้อ “เซกิ ซุปเปอร ์ออเรน้จ”์ 

 บริษัทฯ ไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจเป็นผูจ้าํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวพรอ้มด่ืม ตั้งแต่ปี 2545 โดยวา่จา้งผูผ้ลิตภายนอกผลิต

เครื่องด่ืมดงักล่าวขนาด 350 มิลลิลิตร ต่อมาในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2546 บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงศกัยภาพในการเติบโตของ

ตลาดเครื่องด่ืมชาเขียวพรอ้มด่ืม จึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียว  

ปี 2548 บริษัทฯ ไดล้งทุน 52 ลา้นบาทเพื่อติดตั้งระบบมาตรฐานความปลอดภยัในการผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีทนัสมยัท่ีสุด

ท่ีผูบ้ริโภคจะมัน่ใจไดถึ้งมาตรฐานความปลอดภยั ท่ีบริษัทฯ ตั้งใจมอบให ้     ต่อดว้ยความสาํเร็จอย่างเกินความคาดหมายของ 

“รวยฟ้าผ่า” ท่ีผลกัดนัใหส้่วนแบ่งทางการตลาดของโออิชิ กรีนทีพุง่ขึ้ นถึง 60.9% ในเดือนสิงหาคม 2548  

ปลายปี 2548 บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2000 ท่ีเป็นโครงการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตต่อเน่ืองจาก

การไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน GMP ซ่ึงการไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2000 หมายถึงเคร่ืองหมายแห่งมาตรฐานสากลเร่ือง

ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของโรงงานผลิตท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร หน่วยงานท่ีเป็นหัวใจหลักของธุรกิจของเรา 

ประกอบกบัความร่วมมือดา้นการจดัจาํหน่ายในประเทศของทั้งบริษัท เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) และบริษัท ดีทแฮลม์ จาํกดั ท่ี

จะเสริมความแข็งแกรง่ดา้นระบบการจดัจาํหน่ายโออิชิ กรีนทีใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคทัว่ทุกพื้ นท่ีของประเทศไทย   

ปี 2549 บริษัทฯ ไดร้บักาํลงัเสริมจากกลุ่มบริษัท นครช่ืน จาํกดั และ Bengena International Ltd. ซ่ึงทั้งสองบริษัท

ต่างมีเครือข่ายดา้นธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมอย่างเขม้แข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ   และปีน้ีบริษัทฯ ไดเ้ปิดดาํเนินการ

ผลิตชาเขียว ณ โรงงานแห่งท่ี 2 ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครในเดือนมิถุนายน  ซ่ึงทาํใหบ้ริษัทฯ มีกาํลงัการผลิตแบบขวด

รวมเป็น 45 ลา้นขวดต่อเดือน และแบบกล่อง 21 ลา้นกล่องต่อเดือน เพื่อรองรบัปริมาณความตอ้งการบริโภคชาเขียวและ

เครื่องด่ืมแนวใหมอ่ื่นๆ ท่ีจะเกิดขึ้ นมาอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย  และจากการพฒันาการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ตน้ปี 2550 บริษัทฯจึง 

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน HACCP อีกมาตรฐานหน่ึง 

ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2549 มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 3,969 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ 

187 ลา้นบาท  
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ปัจจุบนั บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ทั้งส้ิน 375 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 187.5 ลา้นหุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 2 บาท  
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ส่วนที่ 2 
รายละเอยีดบริษัทออกหลักทรัพย์ 

 
 

ช่ือบริษัท    : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นและเบเกอร่ี เคร่ืองด่ืมชาเขียว“โออิชิ” 
  เคร่ืองด่ืมอะมิโน โอเค และเคร่ืองด่ืมเซกิ ซปุเปอร์ ออเร้นจ์  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 9 ชัน้ท่ี 20 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคําแหง สวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250 

เลขทะเบียนบริษัท   : 0107547000150 

โฮมเพจบริษัท   : www.oishigroup.com 

โทรศพัท์    : 0-2717-2244 

โทรสาร    : 0-2717-3920 
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1. ปัจจัยความเส่ียง 

1.1 ความเส่ียงในด้านการจัดหาพืน้ที่เช่าสาํหรับขยายสาขาใหม่และรักษาพืน้ที่เช่าสาํหรับสาขาเดมิ 

เน่ืองด้วยทําเลท่ีตัง้ของสาขาเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกบัสภาวะการ
แข่งขันท่ีรุนแรงในธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดข้อจํากัดต่อผู้ประกอบการในการแสวงหาพืน้ท่ี
ขยายสาขาใหม่ท่ีมุ่ งเ น้นการเช่าพืน้ ท่ีในห้างสรรพสินค้าในแหล่งชุมชน  เ น่ืองจาก  ผู้ ประกอบการ
ห้างสรรพสินค้าจะเลือกร้านค้าหลากหลายประเภทเข้ามาเสริมความต้องการของลกูค้าของห้างฯ ดงันัน้ หาก
ห้างฯ ใดท่ีมีร้านอาหารประเภทเดียวกันกับร้านอาหารของบริษัทฯ ก็อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถขยาย
สาขาใหม่ในห้างฯ แห่งนัน้ได้ แต่ด้วยช่ือเสียงการดําเนินธุรกิจท่ีดีของบริษัทฯ และความนิยมของลูกค้าใน
ร้านอาหารของ “โออิชิ” ทําให้ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะได้รับเชิญให้จองพืน้ท่ีล่วงหน้ากบัห้างฯ ก่อนท่ีห้างฯ จะเปิด
ดําเนินการ ทําให้บริษัทฯ สามารถทําการจดัหาพืน้ท่ีสาขาใหม่ได้ตามเป้าหมาย นอกจากนัน้บริษัทยงัมีความ
เสี่ยงจากการท่ีจุดดึงดูดให้ผู้ ท่ีจะเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า (Magnet) เช่นโรงภาพยนต์ไม่ประสบ
ความสําเร็จหรือไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทนัการ 

โดยปกติธุรกิจลกัษณะของสญัญาเช่าพืน้ท่ีจะเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 3 ปีและสามารถต่ออายสุญัญาเช่าได้
อีก 3 ปี บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับการต่ออายุสญัญาเช่า หรืออาจมีการปรับอตัราค่าเช่าเพ่ิมสงูขึน้ ซึง่
บริษัทฯ ประเมินว่าบริษัทฯ จะสามารถขอต่อสญัญาได้ เน่ืองด้วยการปฏิบติัตามเงื่อนไขของสญัญาเช่าเป็น
อย่างดีตลอดมา  

 

1.2 ความเส่ียงต้นทุนจากการเส่ือมสภาพของวัตถุดบิและผลติภณัฑ์  

เน่ืองจากในการดําเนินธุรกิจร้านอาหารนัน้ บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัคณุภาพ ความสดใหม่ของของวตัถดุิบ
และผลิตภณัฑ์เป็นหลกัสําคญั มากกว่าร้อยละ 50 ของวตัถดิุบและผลิตภณัฑ์ ได้แก่ เนือ้สตัว์ อาหารทะเล ผกั 
ผลไม้ และขนมปัง มีอายกุารใช้งาน การบริโภค และการเก็บรักษาสัน้ จึงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทนุการผลิต 
และความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการร้านอาหารได้ หากขาดการบริหารจดัการและควบคมุการ
ใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้เพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านต้นทุนจากการเสื่อมสภาพ และเพื่อรักษา
ความสดใหม่ของวตัถดุบิและผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการจดัซือ้และการบริหารจดัการสินค้าคง
คลงั ด้วยการสัง่ซือ้ในลกัษณะวนัต่อวนั ในจํานวนท่ีพอเพียงและจดัเก็บในห้องเย็นรักษาอณุหภมิูเพ่ือลดการ
เสื่อมสภาพของวตัถดิุบ และมีระบบการควบคมุสต๊อกแบบ First-In-First-Out (FIFO) และทําฉลากระบวุนัท่ี
เพ่ือให้ง่ายต่อการนําเข้าสู่กระบวนการผลิต สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการความสดใหม่วนัต่อวนั บริษัทฯ ได้
กําหนดให้แต่ละสาขาดําเนินการตรวจสอบความต้องการของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทเพ่ือใช้ในการวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละวนั รวมทัง้ได้ดําเนินกลยุทธส่งเสริมการขาย
เพ่ือระบายสินค้าดงักล่าวอีกด้วย 
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นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จดัจ้างบริษัท ฮาวี ฟดู เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากดั - บริษัทชัน้นําในการบริหาร
จดัการการจดัส่ง การเก็บรักษา และการกระจายวตัถดิุบ – ให้เป็นผู้ ดําเนินการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าในเครือ 
และควบคุมการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  ประเภทสินค้าแช่งแข็ง  และของแห้งให้แก่บริษัทฯ  
ซึง่การดําเนินการดงักลา่วจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคมุต้นทนุจากการเสื่อมสภาพวตัถดิุบและต้นทนุใน
การเก็บรักษาสินค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนับริษัทฯ ได้บริหารจดัการควบคมุอตัราการ
สญูเสียของสินค้าท่ีเหลือจากการขายให้อยู่ในระดบัเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ซึง่เป็นนโยบายของบริษัทฯ  

1.3   ความเส่ียงด้านความผันผวนของราคาวตัถุดบิ 

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  
เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบท่ีผันผวนได้อย่างสม่ําเสมอ 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการจํากัดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการทําสัญญาตกลงราคา คุณภาพ และ
ปริมาณซือ้วตัถุดิบล่วงหน้ากับผู้จัดจําหน่าย และผู้จดัจําหน่ายจะจดัส่งสินค้าให้แก่บริษัทฯ ตามรายการสั่ง
ของเป็นครัง้ๆ จนครบจํานวนตามสญัญา เช่น การสัง่ซือ้เนือ้สตัว์ การสัง่ซือ้อาหารทะเลจากต่างประเทศ และ
วตัถดิุบท่ีเป็นอาหารสําเร็จรูป เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ใช้กลยทุธการออกรายการอาหารท่ีหลากหลาย 
เพ่ือกระตุ้นและจงูใจให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารท่ีมีความหลากหลาย ทําให้ต้นทนุสินค้ามีการกระจาย
ตวั รวมถึงการบริหารต้นทุนวตัถุดิบและราคาอาหารให้มีความสมัพนัธ์ในเชิงกําไร และลดปริมาณการผลิต
หรือยกเลิกการผลิตในรายการอาหารท่ีมีต้นทนุวตัถดิุบสงูแต่ยอดขายต่ํา เป็นต้น ดงันัน้ จากการดําเนินงานท่ี
ผ่านมาบริษัทฯ จงึไม่ได้รับผลกระทบจากการผนัผวนของราคาวตัถดิุบอย่างมีนยัสําคญั 

       1.4 ความเส่ียงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ (ธุรกจิเคร่ืองดื่ม)   

ผลกระทบจากการราคานํา้มนัเบนซินและดีเซล มีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทนุการขนส่งและการจดัจําหน่าย
สินค้าของบริษัทฯ และเป็นสาเหตใุห้ราคาวตัถดิุบและบรรจภุณัฑ์หลายชนิดขยบัตวัตามขึน้ด้วย เช่นขวดพลา
สติค PET และฝานอกจากนีว้ตัถดุิบหลกัอืน่ๆ เช่นนํา้ตาลทราย ท่ีมีการปรับราคาตวัสงูขึน้ ทําให้มีเกิดการ
กกัตนุและขาดแคลนนํา้ตาลทรายในประเทศ เหล่านีล้้วนเป็นผลทําให้ต้นทนุการผลิตปรับตวัสงูขึน้ เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดงักล่าว บริษัทฯได้เน้นการควบคมุต้นทนุและคา่ใช้จ่าย ปรับเปลี่ยน
วิธีการทํางาน ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตในการทํางานในหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เช่น 
การเปลี่ยนระบบการจดัซือ้และควบคมุการผลิตสินค้า และการแต่งตัง้ตวัแทนการจดัจําหน่ายในพืน้ท่ีห่างไกล 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและลดรายจ่ายด้านการขนส่งลง เป็นต้น 

นอกจากผลกระทบจากราคานํา้มนัและวตัถดุิบแล้ว นโยบายของรัฐบาลในด้านการจดัเก็บภาษี การควบคมุ
ราคา การออกกฎข้อบงัคบัในการทําธุรกิจและอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ก็เป็นปัจจยัเส่ียงอกีประการหนึง่ท่ีมีผลตอ่
ต้นทนุการผลิต ค่าใช้จ่าย เช่น ข้อบงัคบัของกองควบคมุอาหารและยาเก่ียวกบัฉลากและการแจ้งข้อมลู
ผลิตภณัฑ์ รวมถึงดําริท่ีจะมีการพิจารณาจดัเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นต้น 
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1.5    ความเส่ียงจากการส่ังซือ้บรรจุภณัฑ์จากผู้จัดจาํหน่ายที่มอียู่น้อยราย 

การประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมชาเขียว ต้นทุนการผลิตท่ีสําคญัประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์ ประเภทกล่อง UHT 
และขวด PET แบบ Hot Filled พร้อมฝาเกลียว สดัส่วนของต้นทนุการผลิตดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนประมาณ
ร้อยละ 47 ของต้นทนุการผลิตทัง้หมด ซึง่ในปัจจบุนับริษัทฯ มีการสัง่ซือ้บรรจภุณัฑ์ประเภทกล่อง UHT จาก
ผู้ ผลิตท่ีมีอยู่รายเดียวในตลาด และประเภทขวด PET จากผู้ ผลิตท่ีมีอยู่สองรายในตลาด  และจาก
ประสบการณ์การสัง่ซือ้บรรจุภัณฑ์ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการวางแผนการสัง่ซือ้และการจัดส่งท่ีดีและต่อเน่ือง
ร่วมกบัผู้ผลิตรายปัจจบุนัทําให้ไม่เกิดปัญหาในการดําเนินงาน  

อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนั บริษัทฯ ทําสญัญากบัผู้ผลิตขวด PET ให้เข้ามาดําเนินการจดัตัง้สายการผลิตขวด 
PET และเชื่อมต่อกับสายการผลิตเคร่ืองด่ืมของบริษัทฯ โดยตรง ในบริเวณโรงงานของบริษัทฯ ท่ีนิคม
อตุสาหกรรมนวนคร และบริษัทฯได้เช่าพืน้ท่ีเปิดดําเนินการผลิตชาเขียวชนิดขวด PET โดยตรงกบัผู้ผลิตขวด 
PET ท่ีโรงงานอมตะนคร โดยเปิดดําเนินการในเดือนมิถุนายน 2549 ทัง้นีเ้พ่ือลดต้นทุนการขนส่ง และลด
ความเสี่ยงของการขาดแคลนขวดในการผลิต โดยผู้ผลิตขวดดงักล่าวตกลงท่ีจะผลิตและขายขวดให้กบับริษัท
ฯ ด้วยกําลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรท่ีนํามาติดตัง้ไว้ท่ีโรงงานของบริษัทฯ ทัง้หมด แต่หากบริษัทฯ ไม่สามารถ
ผลิตเคร่ืองดื่มท่ีบรรจใุนขวด PET ได้ด้วยสาเหตอุะไรก็ตาม ผู้ผลิตขวดรายนีจ้ะสามารถขายขวด PET ให้กับ
ลกูค้ารายอืน่ได้แตต้่องทําการผลิตให้กบับริษัทฯ เป็นอนัดบัแรก 

1.6    ความเส่ียงจากการพึ่งพงิบริษัทผู้จัดจาํหน่ายรายใหญ่ 

ปัจจุบนับริษัทฯ ได้ทําสญัญาระยะเวลา 5 ปีว่าจ้างบริษัท ดีทแฮล์ม จํากัด ให้เป็นผู้ จัดจําหน่ายและการ
กระจายสินค้าเคร่ืองด่ืมเข้าสูช่่องทางการจดัจําหน่ายประเภทต่างๆ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกสะดวก
ซือ้(Convenience Store) ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) สถานีปัม้นํา้มนั มินิมาร์ท ซปุเปอร์มาเก็ต 
และดิสเค้าท์สโตร์ เป็นต้น โดยสญัญาดงักล่าวสามารถขยายเวลาออกไปได้อย่างต่อเน่ือง ครัง้ละ 3 ปี หากไม่
มีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งบอกเลิกสญัญา ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ประเมินศกัยภาพของดีทแฮล์มแล้วพบว่า ดีท
แฮล์มเป็นผู้ จดัจําหน่ายท่ีมีประสบการณ์ยาวนานและมีความชํานาญสงูในการทําตลาดและการขายให้กับ
สินค้า มีระบบและช่องทางการกระจายสินค้าทัว่ถึงทกุช่องทางจนถึงผู้บริโภคการกระจายสินค้าผ่านบริษัทผู้
จดัจําหน่ายจะครอบคลมุทัง้ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง และในปี 2548 สดัส่วนยอดขายผ่านดีทแฮล์มคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 67 ของยอดขายเคร่ืองด่ืมชาเขียวทัง้หมด ด้วยนโยบายดังกล่าวอาจจะประเมินเป็นความ
เส่ียงของบริษัทฯ ในการพึงพิงบริษัทผู้ จัดจําหน่ายรายใหญ่ หากบริษัทผู้ จัดจําหน่ายรายนีไ้ม่สามารถ
ดําเนินการกระจายสินค้าให้แก่บริษัทฯ ได้ตามเป้าหมายยอดขายท่ีได้ตกลงไว้ แต่ด้วยชื่อเสียงและศกัยภาพ
การทําตลาดของดีทแฮล์ม และผลการกระจายสินค้าท่ีทัว่ถึงในปัจจบุนั บริษัทฯ มีความเช่ือถือมัน่ว่าดทีแฮล์ม
จะสามารถดําเนินการกระจายสินค้าให้กบับริษัทฯ ได้ตรงตามเป้าหมายท่ีได้ตกลงร่วมกนัไว้  และบริษัทฯ ได้
ทําสญัญาระยะเวลา 3 ปีว่าจ้างบริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ให้เป็นผู้จดัจําหน่ายและการกระจายสินค้า
เคร่ืองด่ืมชาเขียวเข้าสู่ช่องทางการจดัจําหน่ายประเภทต่างๆ ได้แก่ ร้านค้าส่ง(ยี่ป๊ัว) ร้านค้าปลีกดัง้เดิม สถานี
นํา้มนั มินิมาร์ท ร้านขายยา และร้านสะดวกซือ้ เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ประเมินศกัยภาพของบริษัท เสริมสขุ 
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จํากดั (มหาชน) แล้วพบว่าบริษัท เสริมสขุเป็นผู้จดัจําหน่ายท่ีมีประสบการณ์ยาวนานและมีความชํานาญสงู
ในการทําตลาดและการขายให้กับสินค้า มีระบบและช่องทางการกระจายสินค้าทั่วถึงทุกช่องทางจนถึง
ผู้บริโภค โดยสามารถจดัจําหน่ายสินค้าโออิชิ  กรีนที ให้กบัร้านค้าเล็กๆ และร้านอาหารต่างๆทัว่ประเทศ  โดย
มีรถท่ีใช้ในการกระจายสินค้าครัง้นีถ้ึง 1,500 คนั  ซึง่สามารถเยี่ยมร้านค้าได้จํานวน 28,000 ร้านค้าทกุๆ 3 วนั   

 บริษัทฯได้ดําเนินการหาพนัธมิตรเพ่ือเข้าร่วมทนุ ซึ่งในปี 2549 บริษัทฯ ได้มีการทําสญัญาเข้าร่วมทุน
ระหว่างบริษัทโออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) กบับริษัท นครช่ืน จํากดั และ Bengena International Ltd.  ซึง่มี
เครือข่ายด้านธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเข้มแข็งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   จะมีส่วนท่ีจะเสริมความ
แข็งแกร่งในการจดัจําหน่ายสินค้าของโออิชิไปยงัตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศสามารถเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากย่ิงขึน้  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ประวัตคิวามเป็นมาและการเปล่ียนแปลงและพฒันาที่สาํคัญ 

เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2542 คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้ จัดการ ได้เปิดให้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ น 
สไตล์บฟุเฟต์ตลอดทัง้วนัแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ช่ือ “OISHI” หรือ “โออิชิ” ท่ีสขุมุวิท 55 (ซอยทอง
หล่อ) ซึ่งสร้างความแตกต่างและความแปลกใหม่ให้แก่ผู้ บริโภคทัง้รูปแบบการให้บริการและราคา โดย
คํานึงถึงความสดใหม่และความคุ้มค่าของผู้บริโภคเป็นสําคญั ทําให้ได้รับกระแสตอบรับอย่างสงูจากผู้บริโภค  
ส่งผลให้ช่ือ “โออิชิ” มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ได้รับความนิยม และความเช่ือถือจากกลุ่มลกูค้าทกุเพศทกุวยัอย่าง
รวดเร็ว ต่อมาในปี 2543 ได้จดัตัง้ บริษัท โออิชิ เรสเตอร์รอง จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ล้านบาท 
(ซึง่ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) “บริษัทฯ”) กิจการร้านอาหารได้เร่ิมขยายสาขา
ออกไปในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือตอบรับกระแสความนิยม และความต้องการของลูกค้า ต่อมาบริษัทฯ ได้
เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นและเบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพ จึงได้เปิด
ร้านอาหารประเภทดงักล่าว ภายใต้ชื่อร้านค้าต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มลกูค้า 
ดงัสามารถลําดบัพฒันาการสําคญัของธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ จากอดีตถึงปัจจบุนั ได้ดงันี ้ 
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พัฒนาการสาํคัญของธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ 

 

 

 

 ปี 2542 -  เปิดดําเนินการร้านอาหารญ่ีปุ่ น “โออิชิ” สาขาแรกท่ีสขุมุวทิ 55 (ซอยทองหลอ่) 

 ปี 2544 -  เปิดให้บริการร้านบะหมี่ญ่ีปุ่ น ด้วยรสชาตท่ีิถกูปากคนไทยและรูปแบบการตกแตง่ร้านท่ีทนัสมยัภายใต้
ช่ือ “โออิชิ ราเมน” 

-   เปิดให้บริการร้านเบเกอร่ีเพ่ือสขุภาพ “อิน แอนด์ เอาท์ เดอะเบเกอร่ี คาเฟ่” 

 ปี 2545 - เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานวนสไตล์บฟุเฟ่ต์ ท่ีบริการทัง้ข้าวปัน้หน้าตา่งๆ และสกีุห้ม้อไฟญ่ีปุ่ น 
ภายใต้ช่ือ “ชาบชูิ” 

- เปิดร้านค้าแบบสะดวกซือ้สําหรับข้าวปัน้หน้าตา่งๆ ภายใต้ช่ือ “โออิชิ ซูชิบาร์” 

- เปิดบริการ Dining Complex ภายใต้ช่ือ “ล็อกโฮม” 

ปี 2546 - เปิดดําเนินการครัวกลางแหง่ใหมท่ี่โรงงานนวนคร หน่วยผลติอาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ือสนบัสนนุการ
ขายภายในร้านค้าของบริษัทฯ  

-  เร่ิมการผลติเคร่ืองด่ืมชาเขียวออกสูต่ลาด ภายใต้ช่ือ “โออิชิ กรีนที” 

- เปิดให้บริการร้านสกีุแ้ละบาร์บีควิ ภายใต้ชื่อ “โอเคสก้ีุแอนด์บาร์บีคิว” 

- ดําเนินธรุกิจแฟรนไชส์ สําหรับร้านโออิชิ ราเมน และ “อิน แอนด์ เอาท์ เดอะเบเกอร่ี คาเฟ่” 

 ปี 2547 

 

 

 

 

 

ปี 2548 

 ปี 2549 

  

 

 

 

  

- แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2547 

- นําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

     ในนาม “OISHI” เม่ือวนัท่ี 25 สงิหาคม 2547  

- ดําเนินธรุกิจแฟรนไชส์ สําหรับร้านโออิชิ บฟุเฟ่ต์ 

- เปิดให้บริการ “โออิชิ แกรนด์” แกรนด์บฟุเฟ่ต์ ท่ีสยามดิสคฟัเวอร่ี ด้วยบรรยากาศสไตล์โมเดิร์นแจแปน
นิส กบับริการเหนือระดบั และอาหารหลากหลายชนิด เกรด A และหาทานยาก 

-    เร่ิมผลติ และจําหน่ายเคร่ืองด่ืมนํา้ผลไม้ผสมอะมิโนภายใต้ชื่อ “อะมิโน โอเค” 

-    มิถนุายน 2549 เปิดดําเนินการโรงงาน อมตะนคร 

-    พฤศจิกายน 2549 ออกผลติภณัฑ์ใหม ่เคร่ืองด่ืมนํา้ผลไม้ รสส้ม ภายใต้ช่ือ “เซกิ       

     ซุปเปอร์ ออเร้นจ์” 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท 

 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  ประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภทได้แก่  

2.2.1 ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นและร้านเบเกอร่ี แบง่ออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

 ร้านอาหารญ่ีปุ่ น ประเภทบฟุเฟ่ต์ (Buffet) 

1. โออิชิ แกรนด์  2. โออิชิ บฟุเฟ่ต์  3. โออิชิ เอก็เพรส  4. ชาบชูิ 

 และประเภทตามสัง่ (A La Carte) 

1. โออิชิ ราเมน  2. ลอ็กโฮม 3. โอเคสกีุแ้อนด์บาร์บีคิว 
 ร้านประเภท Kiosk และร้านเบเกอร่ีเพ่ือสขุภาพ   

1. ซชิูบาร์   2. อิน แอนด์ เอาท์ เดอะเบเกอร่ี คาเฟ่   
 บริการจดัเลีย้งนอกสถานท่ีและจดัสง่ถึงบ้าน 

1. Catering  2. Home Delivery 
 ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารญ่ีปุ่ น(Franchise) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีสาขาร้านอาหารรวมทัง้สิน้ 84 สาขา ทัว่กรุงเทพฯ และ
ต่างจงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ พทัยา ชลบรีุ และภเูก็ต  (จํานวน 80 สาขา ท่ีดําเนินการโดยบริษัทฯ และ
อีก 4 สาขาในจงัหวดัภเูก็ต เปิดเป็นธุรกิจแฟรนไชส์) 

99.99% 99.99% 

บจก. โออิชิ เทรดด้ิง 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 420 ลา้นบาท 

บจก. โออิชิ ราเมน 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 158 ลา้นบาท 

บริษทั โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 375 ลา้นบาท 

 รา้นบะหม่ีญ่ีปุ่น 

 ธุรกิจแฟรนไชส์ 
 ครวักลาง 

 ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียว 
 ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมอะมิโน โอเค 
 ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมเซกิ ซปุเปอร์ 
ออเร้นจ์” 

ธุรกิจรา้นอาหารและรา้นเบเกอรี ่

 รา้นอาหารญ่ีปุ่น บุฟเฟ่ต/์ตามสัง่ 

 รา้นเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ 

 บรกิารจดัเลี้ ยงนอกสถานท่ีและจดัส่งถึง

บา้น 

 ธุรกิจแฟรนไชส ์
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2.2.2     ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม ช่ือ “โออิชิ กรีนที” และเคร่ืองด่ืมรสนํา้ผลไม้
ผสมอะมิโน ชื่อ “อะมิโน โอเค” และนํา้ผลไม้ ช่ือ “เซกิ ซปุเปอร์ ออเร้นจ์”  

2.3 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

รายได้แยกตามประเภท
ธุรกจิ 

ดาํเนินการโดย 

% 
การถือหุ้น 

ของ
บริษัทฯ 

งบการเงนิรวม 

ปี2549 ปี2548 ปี2547 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1 
ธุรกจิร้านอาหาร และ  
เบเกอร่ี 

บริษัทฯ และ  
บจก.โออิชิ ราเมน 99.99% 1,802.3 46% 1,581.8 34% 1,302.6 40% 

2 ธุรกจิเคร่ืองด่ืม บริษัทฯ และ  
บจก.โออิชิ เทรดดิง้ 

99.99% 
2,148.1 54% 3,084.7 66% 1,969.3 60% 

รวม 3,950.4 100% 4,666.5 100% 3,271.9 100%  

  
  

2.4   เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการรักษาคณุภาพในการผลิตและบริการในธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น เบเกอร่ีเพ่ือสขุภาพ 
     และสินค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาหารญ่ีปุ่ น มุ่งมัน่สร้างและรักษาความนิยมของผู้บริโภคในสินค้าของ    

“โออิชิ” ให้มีความตอ่เน่ือง และได้วางแผนการเพ่ิมสาขาไว้ 2 รูปแบบ คือการลงทนุขยายสาขาด้วยบริษัทฯ เอง  
และขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ (Franchise) ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเป้าหมาย ขยายสาขาประมาณปีละ 10 สาขา 

    เพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการทัว่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพและมีกําลงัซือ้สงู  

สําหรับ เป้าหมายการเติบโตในตลาดเคร่ืองด่ืม ในปี 2550 นัน้ บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะรักษาความเป็นผู้ นําใน
ตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียว พร้อมทัง้ขยายฐานลกูค้าให้มากขึน้กว่าเดิมทัง้ใน และต่างประเทศ ทัง้นี ้ เม่ือประเมิน
จากผลตอบรับท่ีดีในเคร่ืองด่ืมชาเขียว “โออิชิ กรีนที” ท่ีดําเนินการผลิตออกสู่ตลาดเองมาตัง้แต่ปี 2546 
ผู้บริโภคให้ความนิยมในสินค้าค่อนข้างสูง ดงันัน้นอกจากนีบ้ริษัทฯมีแผนงานท่ีจะเพ่ิมสินค้าเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สขุภาพใหม่ๆท่ีสอดคล้องและเก่ียวเน่ืองกบัสินค้าหลกัคืออาหารญ่ีปุ่ นและเคร่ืองด่ืมชาเขียวท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือให้
บริษัทฯมีแหล่งของรายได้เพิม่หลายทางมากย่ิงขึน้  โดยในปลายปี 2549 บริษัทฯ ได้ออกเคร่ืองด่ืมนํา้ผลไม้รส
ส้ม ภายใต้ช่ือ เซกิ ซปุเปอร์ ออเร้นจ์ ในขวด PET 350 มล. และจะมีรสชาติใหม่ๆ ตามมาอีกในอนาคต 

ตลาดส่งออก 

นอกเหนือจากการขยายตลาดเคร่ืองด่ืมในประเทศไทยแล้ว  สินค้าโออิชิกรีนที และอะมิโน โอเค ยงัได้ส่งออก
ไปขายยงัต่างประเทศ  และได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติอย่างดีอีกด้วย  ประเทศท่ีมีสินค้า โออิชิ  กรีนที 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 
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ขายได้แก่ประเทศดงัต่อไปนี ้ สาธารณรัฐประชาชนลาว, กัมพชูา, ออสเตรเลีย, เยอรมนันี, สวิสเซอร์แลนด์, 
สวีเดน ,ฮงัการี ฯลฯ  

ในปี 2550 นี ้ บริษัทฯได้ตัง้เป้าขยายการส่งออกอยู่ท่ี 5%  โดยมีแผนขยายไปยงัตลาดตะวนัออกกลางและ
แอฟริกาเหนือ  ตลอดจนยโุรปอกีหลายประเทศ 

 

Amino OK. 

 



  บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 
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   3.  การประกอบธุรกิจ 

ในการประกอบธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่นและธุรกิจเคร่ืองด่ืมของกลุ่มโออิชิน้ัน บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญกบักลยุทธทางธุรกิจ 

ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีกอ่ใหเ้กิดความสาํเร็จต่อกิจการ  สรุปได ้4 ประการดงัน้ี 

(1) กลยทุธการสรา้ง Brand ใหแ้ขง็แกรง่ โดยการนาํเสนอสินคา้เพ่ือสขุภาพท่ีเนน้คณุภาพ 

ตั้งแต่เร่ิมต้นกิจการ บริษัทฯ ได้กําหนดหลักการและแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจน คือการทําธุรกิจ

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

ราเมน” “IN&OUT the Bakery Cafe” “ชาบชิู” “โออิชิ ซชิูบาร”์ และ "โออิชิ แกรนด"์ ดว้ยกลยุทธการตลาดในการ

สรา้ง Brand ท่ีต่อเน่ือง การนําเสนอประเภทสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทาํใหช่ื้อของ “โออิชิ” เป็นท่ี

เป็นท่ียอมรบัของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  

การท่ีบริษัทฯ สามารถสรา้งช่ือ “โออิชิ” ใหแ้ข็งแกร่งได ้และผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้ของบริษัทฯ 

จึงจดัไดว้า่บริษัทฯ ประสบความสาํเร็จทางการตลาดอยา่งมาก ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถดาํเนินกลยุทธการขายท่ี

ต่อเน่ือง ภายใตช้ื่อ “โออิชิ” ดงัเช่นธุรกิจเคร่ืองด่ืมชาเขียว “โออิชิ กรีนที” สินคา้ของบริษัทฯ ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว

และปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมอยา่งกวา้งขวางสาํหรบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีรกัสุขภาพ  

(2) กลยทุธการวเิคราะหล์กูคา้และดาํเนินกลยทุธการตลาดตอ่เน่ือง 

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาทําใหบ้ริษัทฯ ตระหนักดีว่าการวิเคราะหก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นปัจจัย

สาํคัญท่ีทําใหก้ารดําเนินกลยุทธการขายสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมของบริษัทฯ ไดร้บัผลตอบรับท่ีดีจากผูบ้ริโภค

เสมอมา กลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัของสินคา้โออิชิครอบคลุมกลุ่มผูบ้ริโภคทุกเพศทุกวยัท่ีรกัสุขภาพและมีวิถีชีวิตท่ี

ทนัสมยั ช่ืนชอบการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพ ซ่ึงอาหารญ่ีปุ่นและเคร่ืองด่ืมชาเขียวก็สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มน้ีไดโ้ดยตรง ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดด้ําเนินกลยุทธการตลาดประชาสัมพนัธ์

สินคา้ของโออิชิอย่างต่อเน่ืองกบัลกูคา้กลุ่มดังกล่าวผ่านส่ือโฆษณาทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุและส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ อีกทั้ง

การใหค้วามสาํคญักบัการติดตามความเห็นของลกูคา้เพื่อนํามาปรบัปรุงงานบริการใหค้งมาตรฐานอยา่งสมํา่เสมอ 

(3) กลยทุธการบรหิารตน้ทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการตน้ทุนวตัถุดิบ สรา้งอาํนาจต่อรองกบัผูจ้าํหน่าย เพื่อรกัษาระดับตน้ทุน

และผลประกอบการ ดว้ยระบบการบริหารการผลิตและการจดัส่งผ่านครวักลางซ่ึงเป็นหน่วยกลางการผลิตอาหารและ

เครื่องด่ืมใหแ้ก่รา้นอาหารของกลุ่ม ทําใหบ้ริษัทฯสามารถบริหารตน้ทุนการจัดซ้ือและตน้ทุนการผลิตไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพกอ่ใหเ้กิดการประหยดัจากขนาดการผลิต (Economies of Scale)  

(4) กลยทุธการบรหิารประโยชน์จากชอ่งการจาํหน่ายท่ีมีทัว่ถงึ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 มีมากถึง 84 สาขา ทัว่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ เชียงใหม่ พทัยา ชลบุรี จาํนวน

รวม 80 ท่ีดาํเนินการโดยบริษัท และอีก 4 สาขาในจงัหวดัภเูก็ต เปิดเป็นธุรกิจแฟรนไชส ์การมีช่องทางการจาํหน่าย

ท่ีกวา้งขวางเป็นประโยชน์ต่อการทาํตลาดสินคา้ในกลุ่มบริษัทฯ และยงัเป็นช่องทางการทาํตลาดสินคา้ใหม่ของบริษัท

ฯ อีกดว้ย ดงัตัวอย่างการทาํตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียวน้ัน ก่อนการนําสินคา้ออกสู่ตลาดทัว่ไป บริษัทฯ ไดท้ดลองผลิต

เพื่อจาํหน่ายในสาขารา้นอาหารของโออิชิในเบ้ืองตน้ และต่อมาสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของลกูคา้ จึงทาํการตลาดแบบ

กวา้งโดยใชบ้ริษัทผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ท่ีมีประสบการณ ์ร่วมดว้ยทีมงานการตลาดของบริษัทฯ ในการทาํตลาดทาํให้



  บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 
 

             

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 12 

เครื่องด่ืมชาเขียว โออิชิ กรีนที กระจายถึงผูบ้ริโภคอย่างทัว่ถึง ในการมีช่องทางการจาํหน่ายมากถึง 84 สาขาใน

ปัจจุบนัและจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต ทาํใหบ้ริษัทฯสามารถทาํทาํกลยุทธการตลาดอยา่งมีศกัยภาพ 

3.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ดงัน้ี 

3.1.1 ธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่นและรา้นเบเกอรี่ 

ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท โออิชิ ราเมน จาํกดั  

สามารถแบ่งผลิตภณัฑแ์ละบริการออกเป็น 5 ลกัษณะ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) รา้นอาหารญี่ปุ่น ประเภท บุฟเฟ่ต ์(Buffet) 

โออิชิ บุฟเฟ่ต ์

บริษัทฯ เปิดบริการรา้นอาหารญ่ีปุ่นในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ตลอดทั้งวันแห่งแรกในเมืองไทย ภายใตค้อนเซ็ปต ์

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

LEFT” ในรปูแบบท่ีแตกต่างจากภตัตาคารบุฟเฟ่ตท์ัว่ไป โดยมีอาหารใหเ้ลือกมากกวา่ 150 รายการ ทั้งอาหาร

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

ยงัจดัใหมี้อาหารพิเศษท่ีราคาสงูหรือหาโอกาสกินไดไ้ม่บ่อยครั้งมานําเสนอ เพื่อสรา้งความแปลกใหม่และความ

คุม้ค่าใหแ้ก่ลกูคา้ ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทโออิชิ ท่ีเน้นดา้นคุณภาพอาหาร คุณภาพบริการ และความคุม้ค่า

ของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่ลกูคา้จะสามารถรบัประทานอาหารไดอ้ย่างไม่จาํกดัจาํนวน ทาง

รา้นก็ไดต้ั้งกติกาการรบัประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์เพื่อเป็นการสรา้งวฒันธรรมการบริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ต์

ท่ีไมต่อ้งการใหมี้การตกัอาหารเกนิความสามารถในการบริโภค โดยการกาํหนดค่าปรบัสาํหรบัอาหารท่ีเหลือ ซ่ึง

การดาํเนินการดงักล่าวเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ผูบ้ริโภคโดยรวม และประหยดัทรพัยากรธรรมชาติดว้ย 

ปัจจุบนั “โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ มี 3 สาขา ในกรุงเทพฯ และ 1 สาขาแฟรนไชสท่ี์ภูเก็ต โดยเปิดใหบ้ริการทุกวนั 

ตั้งแต่รอบเท่ียง 11.00 น.-14.00 น. รอบบ่าย 14.00 น.-16.30 น. และรอบเย็น 17.00 น.-22.00 น. 

สาํหรบัวนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์มีรอบเท่ียงคืน 21.00-24.00 น.  โดยมีราคาแตกต่างตามช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการ  

ตั้งแต่ราคา 499++ (รอบเท่ียงและรอบเย็น) และ399++ บาท (รอบบ่าย)  ทั้งน้ี กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของ 

“โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ ไดแ้ก่ ครอบครวัและคนทาํงานท่ีมีระดบัรายไดค้่อนขา้งสงู รวมทั้งการจดังานเล้ียง  

โออิชิ เอ็กเพรส 

“โออิชิ เอ็กเพรส” ใหบ้ริการอาหารบุฟเฟต์ญ่ีปุ่นเช่นเดียวกบั “โออิชิ บุฟเฟ่ต”์ แต่เน้นกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย

ประเภทครอบครัวและคนทํางานในพื้ นท่ีรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันเปิดใหบ้ริการแลว้จํานวน 7 

สาขา โดยเปิดใหบ้ริการตลอดทั้งวนั แบบไม่มีรอบการใหบ้ริการ แต่จาํกดัระยะเวลาการรบัประทานไวท่ี้ 1 

ชัว่โมง 45 นาที ในราคา 319++ บาท อย่างไรก็ตาม อาหารท่ีใหบ้ริการยงัคงรกัษาระดบัคุณภาพเทียบเท่ากบั

โออิชิบุฟเฟ่ต์” แต่มีการปรบัเปล่ียนเมนูอาหารบางรายการตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

ชาบูชิ  

“ชาบชิู” ใหบ้ริการรา้นอาหารบุฟเฟ่ตท่ี์ลาํเลียงมาดว้ยระบบสายพานใหล้กูคา้เลือกบริโภคโดยไม่จาํกดัจาํนวน 

ในราคาย่อมเยา โดยเน้นสู่กลุ่มลกูคา้เป้าหมายท่ีมีระดับรายไดร้องลงมา ทั้งน้ี “ชาบูชิ” เน้นการใหบ้ริการ
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อาหารท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิด ไดแ้ก ่ สุกี้ หมอ้ไฟญ่ีปุ่น (ชาบ-ูชาบ)ู และขา้วป้ันและขา้วห่อสาหร่าย

หน้าต่างๆ (ซชิู) ในปัจจุบนั เปิดใหบ้ริการทั้งส้ิน 10 สาขา ครอบคลุมพื้ นท่ีกรุงเทพฯ ในราคาท่านละ 219++ 

บาท โดยเปิดใหบ้ริการทั้งวนั และจาํกดัเวลารบัประทานไวท่ี้ 1 ชัว่โมง 15 นาที และสาํหรบัส่วนเกินทุกๆ 10 

นาทีจะคิดค่าบริการ 20 บาทต่อท่าน เพื่อใหเ้พิ่มอตัราการหมุนเวียนของลกูคา้ เน่ืองจากการใหบ้ริการแบบ

สายพานทาํใหพ้ื้นท่ีนัง่ในรา้นค่อนขา้งจาํกดั 

โออิชิ แกรนด ์

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

รนดบุ์ฟเฟ่ต ์ดว้ยบริการและบรรยากาศหรรูะดบัโรงแรม 5 ดาว รวมไปถึงรายการอาหารท่ีหลากหลายมากกวา่ 

150 รายการ และหาทานยาก โดยวตัถุดิบหลายอยา่งเป็นของนําเขา้  สาํหรบัโออิชิแกรนดเ์ปิดใหบ้ริการวนัละ 

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

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

(2) รา้นอาหารญี่ปุ่น ประเภทตามส่ัง (A La Carte) 

โออิชิ ซูชิบาร ์

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกและรวดเร็วในบางม้ือ

อาหาร ดงัน้ัน เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มดงักล่าว บริษัทฯ จึงเปิดดาํเนินการ “โออิชิ  

ซชิูบาร”์ เพื่อจาํหน่ายขา้วป้ันญ่ีปุ่นสาํหรบันํากลบัไปรบัประทานตามความสะดวกของลกูคา้ โดยมีรปูแบบในการ

จดัจาํหน่ายในลกัษณะรา้นสะดวกซ้ือท่ีมีขนาดกะทดัรดั (Kiosk) ตามหา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และ

รา้นอาหารต่างๆ ในเครือของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีสินคา้ใหเ้ลือก 3 รปูแบบ จาํนวนกวา่ 75 รายการ ในราคา

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

ต่างๆ (ซาซิมิ) นอกจากน้ี ยงัดาํเนินการจาํหน่ายสินคา้ต่างๆ ในเครือโออิชิดว้ย ไดแ้ก่ โออิชิกรีนที ผงโรยขา้วฟริู

ทาเกะ ขนมโมจิ เป็นตน้ ปัจจุบนั โออิชิ ซชิูบาร ์มีเคาทเ์ตอรบ์ริการทั้งหมด 16 แห่งทัว่กรุงเทพฯ 

โออิชิราเมน 

ธุรกิจรา้นบะหมี่ญ่ีปุ่น ประเภทเสน้ราเมน (เสน้สีเหลือง) ท่ีมีการพฒันาสตูรการผลิตเสน้และสตูรทาํน้ําซุปท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ และมีรสชาติเขม้ขน้ ปรุงข้ึนใหถู้กปากคนไทย ทั้งเมนูญ่ีปุ่น และเมนูรสจดัแบบไทย ท่ีมีใหเ้ลือกกว่า 

50 รายการ นอกจากน้ัน ยงัมีขา้วป้ันญ่ีปุ่นหน้าต่างๆ และอาหารตามสัง่ รวมไปถึงของหวาน ใหเ้ลือกอีก

มากมาย เพื่อเพ่ิมความหลากหลายใหแ้ก่ลกูคา้ โดยวตัถุดิบท่ีนํามาใชป้ระกอบอาหารไดผ่้านการคดัสรรใหไ้ด้

มาตรฐานการอยา่งพิถีพิถนั เพื่อใหเ้สน้เหนียวนุ่ม และน้ําซุปมีรสชาติกลมกล่อม ทั้งน้ี การผลิตเสน้ราเมน ไดใ้ช ้

เครื่องจกัรในการผลิตเกือบทุกขั้นตอน เพื่อความสะอาดถูกสุขลกัษณะ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ คนทาํงาน 

วยัรุ่น และนิสิตนักศึกษา  ในปัจจุบนั เปิดใหบ้ริการแลว้จาํนวน 24 สาขา กระจายอยูต่ามหา้งสรรพสินคา้ทัว่

กรุงเทพฯ  และต่างจงัหวดัท่ี พทัยา เชียงใหม ่และภเูก็ต 

โอเคสุก้ีแอนดบ์ารบี์คิว 

ในปี 2546 บริษัทฯ ไดเ้ปิดบริการรา้นอาหารแนวใหม่  ท่ีใหบ้ริการทั้งสุก้ีญ่ีปุ่นและบารบี์คิว ภายใตช่ื้อ “โอเคสุ

ก้ีแอนดบ์ารบี์คิว” เพื่อเพิ่มทางเลือกและสรา้งความแปลกใหมใ่หแ้กผู่บ้ริโภค ปัจจุบนั เปิดบริการท่ีชลบุรี  

ล็อกโฮม (LOG HOME) 
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเ้ปิดใหบ้ริการ Dining Complex ภายใตช่ื้อ “อาคารล็อกโฮม” กลางซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 

55) บนเน้ือท่ีกวา่ 4,000 ตารางเมตร ท่ีเน้นกลุ่มลกูคา้เป้าหมายระดบัรายไดป้านกลางค่อนขา้งสงูถึงระดบัสงู 

โดยแบ่งรปูแบบภตัตาคารออกเป็น 5 ลกัษณะ พรอ้มทั้งมีบริการหอ้งจดัเล้ียงสงัสรรคท่ี์สามารถรองรบัลกูคา้ได้

ตั้งแต่ 50-300 ท่าน และหอ้งคาราโอเกะสาํหรบัรบัรองลกูคา้ท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั โดยรา้นอาหารต่างๆ 

ภายใตก้ารใหบ้ริการของ LOG HOME มีดงัน้ี 

 
Grill’N More ใหบ้ริการอาหารประเภทสเต็กแบบเต็มรปูแบบ (Full Course) สไตลยุ์โรป โดยมีบริการ

ทั้งเน้ือสนัชั้นดีจากประเทศสหรฐัอเมริกา นิวซีแลนด ์ ญ่ีปุ่น (Kobe และ Matsuzaka) 

พรอ้มทั้งเน้ือหม ูเน้ือแกะ และอาหารทะเล เพ่ือใหล้กูคา้ไดเ้ลือกตามความตอ้งการ  

Teppanyaki สเต็กเคาน์เตอรส์ไตลญ่ี์ปุ่น ท่ีจดัใหมี้พ่อครวัญ่ีปุ่นแสดงลีลาการปรุงอาหารพรอ้มเสิรฟ์

ใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละราย โดยอาหารดังกล่าวจะเสิรฟ์พรอ้มกบัซุป สลดั ผัดผัก ขา้ว ผลไม ้

และชาเขียวญ่ีปุ่น รวมกนัใน 1 เซท 

B-B-Q & 

Shabu- Shabu 

ใหบ้ริการอาหารประเภทบารบี์คิว และสุก้ีญ่ีปุ่น โดยมีเตาป้ิงและหมอ้ไฟในแต่ละโต๊ะ 

เพื่อใหล้กูคา้ไดป้รุงตามชอบ  

Mori Japanese 

Restaurant 

รา้นอาหารญ่ีปุ่นท่ีใหบ้ริการอาหารญ่ีปุ่นตามสัง่ โดยใชว้ตัถุดิบจากต่างประเทศ ท่ีมี

รายการอาหารใหเ้ลือกหลากหลาย ทั้งขา้วป้ัน ปลาดิบ อาหารชุด ฯลฯ  

Log Cabin ใหบ้ริการอาหารไทย จากแมค่รวัระดบัชาววงั ท่ามกลางบรรยากาศแบบตะวนัตก พรอ้ม

ดว้ยเคร่ืองด่ืม และความบนัเทิงจากวงดนตรี Live Band ท่ีมีนักรอ้งและนักดนตรีใน

หลากหลายลีลามาสลบัสบัเปล่ียนกนัแสดงเป็นประจาํทุกคืน  

(3) รา้นเบเกอรี ่

รา้นเบเกอร่ีคาเฟ่ เพื่อสุขภาพสาํหรบัคนรุ่นใหม่ และผูบ้ริโภคท่ีห่วงใยสุขภาพ ตามแนวคิด “ขนมปังเพื่อสุขภาพ 

จากธรรมชาติ 100%” ท่ีเนน้การคดัเลือกวตัถุดิบคุณภาพสูงจากธรรมชาติ และธญัพืชคดัพิเศษท่ีใหส้ารอาหาร

ท่ีมีคุณค่าสงู มาผ่านกระบวนการผลิตท่ีพิถีพิถนั เช่น การเลือกใข ้Non-Dairy Whipping Cream เพื่อลดปริมาณ

ไขมนัและแคลอรี่ในเคก้ไดม้ากกวา่ 50% โดยผลิตภณัฑห์ลกัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) เบเกอร่ี แบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ คุ๊กก้ีและเคก้ ขนมปังชนิดท่ีมีรสหวาน ขนมประเภทครวัซองท ์และขนมปังฝรัง่เศส 

ทั้งน้ี เบเกอร่ีในแต่ละประเภทจะมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย จํานวนกว่า 200 รายการหมุนเวียน

สบัเปล่ียนไป โดยมีการผลิตใหม่สดทุกวนั ท่ีเน้นการคดัเลือกวตัถุดิบคุณภาพสูงจากธรรมชาติ และธญัพืชคดั

พิเศษท่ีใหส้ารอาหารท่ีมีคุณค่าสงู มาผ่านกระบวนการผลิตท่ีพิถีพิถนั 2) เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ เป็นเคร่ืองด่ืม

สตูรพิเศษท่ีทางรา้นคิดคน้ข้ึนกวา่ 30 รายการ เพื่อใหบ้ริการแก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ กาแฟคัว่บดแบบ 

พรีเมียม เครื่องด่ืมประเภทนมและผลิตภณัฑจ์ากนม น้ําผลไมธ้รรมชาติ เป็นตน้ ทั้งน้ี รปูแบบการจดัรา้นจะเน้น

ถึงความคล่องตวั และทนัสมยั ซ่ึงในบางสาขาไดจ้ดัใหมี้เคาทเ์ตอรส์าํหรบันัง่รบัประทานไวบ้ริการลกูคา้ดว้ย โดย

ปัจจุบนัมีสาขารวมทั้งส้ิน 17 สาขา กระจายอยูต่ามหา้งสรรพสินคา้และซุปเปอรส์โตรท์ัว่กรุงเทพฯ 

(4) บรกิารจดัเล้ียงนอกสถานท่ีและส่งถึงบา้น 

โออิชิ CATERING 

การใหบ้ริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ีสาํหรบังานเล้ียง และงานพิธีการต่างๆ ทั้งงานเล้ียงมงคลสมรส งานหมั้น งาน

ประชุมสมัมนา ฯลฯ ซ่ึงเป็นบริการจดัเล้ียงแบบครบวงจร ทั้งทางดา้นบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และอุปกรณท่ี์ 

จาํเป็นสาํหรบัการจดังานนอกสถานท่ี โดยมีรายการอาหารใหเ้ลือกหลากหลายจากภตัตาคารในเครือของกลุ่ม
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บริษัทฯ นอกจากน้ี ยงัมีบริการพ้ืนท่ีชั้นท่ี 3 ภายในอาคารล็อกโฮม ท่ีสามารถรองรบัลกูคา้ไดถึ้ง 50-300 ท่าน 

เป็นสถานท่ีสาํหรบัการจดังานต่างๆ ไดอี้กดว้ย 

โออิชิ DELIVERY 

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

ความสะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภค โดยบริการจดัส่งอาหารขั้นตํา่อยู่ท่ี 200 บาท คิดค่าจดัส่งครั้งละ 20 บาท และ

ไม่คิดค่าบริการจดัส่งเมื่อสัง่อาหารมลูค่า 300 บาทข้ึนไป โดยรายการอาหารออกเป็น 5 ประเภทหลกัๆ คือ  

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

3) อาหารตามสัง่   4) อาหารทานเล่น 

5) เครื่องด่ืมชาเขียว  อะมิโนโอเค  และน้ําสม้เซกิ  

 (5) ธุรกิจแฟรนไชสร์า้นอาหาร 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศกัยภาพในการขยายธุรกิจใหค้รอบคลุมพื้ นท่ีจงัหวดัสาํคญัๆ ในแต่ละภาคของประเทศ โดย

อาศยัช่ือเสียงและความแข็งแกร่งของช่ือสินคา้ “โออิชิ” เป็นจุดดึงดูดใหผู้ท่ี้สนใจดาํเนินธุรกิจรา้นอาหารเขา้ร่วม

ลงทุนทําธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) กบับริษัทฯ ซ่ึงการดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัทฯ ไดพ้ฒันาระบบ 

แฟรนไชส์ท่ีมีมาตรฐานข้ึนเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานและการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนว

ทางการดาํเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกนั  

ในการดาํเนินธุรกิจแฟรนไชส ์ผูข้อแฟรนไชสค์วรศึกษารายละเอียดและทาํความเขา้ใจถึงขอ้กาํหนดและเง่ือนไข

ต่างๆ ของระบบแฟรนไชส์ท่ีบริษัทฯ ซ่ึงผูข้อแฟรนไชส์จะตอ้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ในการ

ดาํเนินกิจการและเพื่อประโยชน์ของเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส ์ธุรกิจแฟรนไชสข์องบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 

2 ลกัษณะไดแ้ก ่

 

ประเภทของแฟรนไชส ์

 

รา้นคา้ 

การขายแฟรนไชสแ์บบรา้นเดี่ยว (Single Store)  โออิชิบุฟเฟ่ต ์/ โออิชิบุฟเฟ่ต ์เอ็กซเ์พลส 

โออิชิราเมน  

การขายแฟรนไชสแ์บบหลายรา้น (Multiple Store) อินแอนดเ์อาท ์ 

 

ปัจจบุนัน้ีบริษัทไดข้ายแฟรนไชสไ์ปแลว้ในจงัหวดัภเูก็ตรวม 4 สาขา ไดแ้ก่ อินแอนดเ์อาท ์2 สาขา, โออิชิ

ราเมน 1 สาขา และบุฟเฟต ์1 สาขา ซ่ึงไดเ้ปิดดาํเนินการในเดือนกันยายน 2547 และ พฤศจกิายน 

2547  

บริษัทฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัท่ีสาํคญัของผูส้มคัรแฟรนไชสไ์วด้งัน้ี 

1. มีประสบการณท์างธุรกิจและการบริการ 

2. มีความตั้งใจ มุ่งมัน่ ทุ่มเท และตอ้งการเป็นเจา้ของธุรกิจและมีทศันคติท่ีดีกบัธุรกจิแฟรนไชส ์

3. มีความมัน่คงทางการเงิน 

4. มีมนุษยส์มัพนัธดี์ และรกังานบริการ (Service Mind) 

5. เป็นเจา้ของทาํเลท่ีคาดวา่จะเปิดรา้น หรือมีสิทธิในการเชา่ท่ีดี 

 



  บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   
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ขั้นตอนการดาํเนินการแฟรนไชสส์รุปโดยสงัเขปไดด้งัน้ี 

1. จดัหาพื้ นท่ีและทาํเลท่ีเหมาะสมเพ่ือใหบ้ริษัทฯ ทาํการวิเคราะหแ์ละวิจยัพื้ นท่ีดังกล่าววา่มีศกัยภาพในการ

ทาํธุรกิจหรือไม ่

2. จดัทาํสญัญาลิขสิทธ์ิทางการคา้ สญัญาซ้ือขายเคร่ืองหมายการคา้ จดทะเบียนบริษัท/หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทาํ

หนังสือสญัญาเชา่พื้ นท่ีขาย และสญัญาอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นในการประกอบกิจการรา้นอาหาร 

3. จดัหาบุคลากรและส่งบุคลากรเขา้ฝึกอบรมตามหลกัสตูรและมาตรฐานท่ีทางบริษัทฯ กาํหนดไว ้

โครงสรา้งรายไดข้องธุรกิจแฟรนไชสส์ามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส ์(Franchise Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ท่ีผูข้อแฟรนไชสจ์ะตอ้งชาํระใน

วนัท่ีทาํสญัญาแฟรนไชส ์ซ่ึงการกาํหนดค่าธรรมเนียมแฟรนไชสใ์นแต่ละประเภทตราสินคา้จะแตกต่างกนั 

2. ค่าสิทธิ (Royalty Fee) หมายถึง ค่าใชจ้่ายรายเดือนท่ีผูข้อแฟรนไชสจ์ะตอ้งชาํระ เพื่อดาํรงสถานะโดยอตัรา

ค่าสิทธิคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5 ของยอดขายรายเดือน ขึ้ นอยูก่บัประเภทตราสินคา้ 

3. ค่าการตลาด (Marketing Fee) หมายถึง ค่าใชจ้่ายรายเดือนท่ีผูข้อแฟรนไชสจ์ะตอ้งชาํระ เพื่อเป็นค่าโฆษณา

ประชาสมัพนัธแ์ละค่าบริการส่วนกลาง โดยอตัราค่าการตลาดคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5 ของยอดขายรายเดือน 

ข้ึนอยูก่บัประเภทตราสินคา้ 

สญัญาแฟรนไชสมี์กาํหนดอายุ 5 ปี ผูข้อแฟรนไชสท่ี์ประสงคจ์ะต่ออายุสญัญาจะตอ้งทาํหนังสือแจง้ความจาํนง

ใหบ้ริษัทฯ ทราบล่วงหนา้ โดยการต่อสญัญาน้ันบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบติัตามเง่ือนไข

และหน้าท่ีของผูข้อแฟรนไชส์ รวมถึงการดําเนินธุรกิจตามระบบแฟรนไชส์อย่างถูกตอ้ง ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ดาํเนินการต่อสญัญาแฟรนไชสท่ี์มีกาํหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีใหอี้กหน่ึงครั้ง โดยไม่คิดค่าต่ออายุสญัญา ซ่ึง

ก่อนการต่อสัญญาแฟรนไชสน้ั์น บริษัทฯ อาจขอใหผู้ข้อแฟรนไชสป์รบัปรุง ตกแต่งรา้นภายใตค้่าใชจ้่ายของผู ้

ขอแฟรนไชสเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวธุรกิจ (Business Concept) ท่ีใชอ้ยูใ่นขณะท่ีต่อสญัญา 

3.1.2 ธุรกิจเครื่องด่ืม 

ในปี 2546 บริษัทฯ ไดต้ดัสินใจลงทุนโรงงานผลิตเครื่องด่ืมชาเขียว ในไตรมาส 4 ปี 2546 ภายใตก้ารดาํเนินงาน

ของบริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจเร่ิมจากการคดัเลือกใบชาเขียวแทท่ี้มีคุณภาพ เขา้สู่

กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล ระบบสเตอรรี์ไลซ ์(Sterilize)ท่ีปราศจากการใส่วตัถุกนัเสียและสีสงัเคราะห ์

โดยมีการปรุงแต่งความหวานดว้ยน้ําตาลฟรุกโตส (น้ําตาลโมเลกุลเด่ียวท่ีไดจ้ากพืช และผลไม ้ซ่ึงมีความหวาน

มากกวา่น้ําตาลธรรมดาถึง 1.6 เท่า แต่ร่างกายสามารถดูดซึมไปเผาผลาญเป็นพลงังานไดเ้ร็วกวา่น้ําตาลปกติ)  

ในปัจจุบนัสินคา้ “โออิชิ กรีนที” มี 7 รสชาติ ไดแ้ก่ รสตน้ตาํรบั รสน้ําผ้ึงผสมมะนาว รสไม่มีน้ําตาล รสขา้วญ่ีปุ่น  

CG Slim 300 รสงาดาํถัว่แดงญ่ีปุ่น และ รสแอป๊เป้ิลกีวี ภายใตล้กัษณะบรรจุภณัฑ ์3 ประเภทคือ 

 ขวด PET ขนาด 500 มิลลิลิตร (Hot Filled) 

 กล่อง UHT ขนาด 250 มิลลิลิตร (Cold Filled) 

 กล่อง UHT ขนาด 1,000 มิลลิลิตร (Cold Filled) 

สินคา้เคร่ืองด่ืมน้ําผลไมผ้สมอะมิโน ภายใตช่ื้อ “อะมิโน โอเค”  มี 5 รสชาติ ไดแ้ก่ 1) รสผลไมร้วม กล่ินเกรฟฟรุต 

2) รสผลไมร้วม กล่ินรสเชอรร่ี์ 3) รสองุ่น และ 4) รสมะนาว และ 5) รสสม้ ภายใตล้กัษณะบรรจุภณัฑ ์ขวด PET 

ขนาด 470 มิลลิลิตร (Hot Filled) 
และล่าสุดบริษัทไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่เคร่ืองด่ืมน้ําผลไมเ้พือ่สุขภาพ ภายใตช่ื้อ “เซกิ” มี 1 รสชาติ คือ รสสม้ ภายใต้

ลกัษณะบรรจุภณัฑ ์ขวด PET ขนาด 350 มิลลิลิตร (Hot Filled) 



  บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   
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“โออิชิ กรีนที” “อะมิโน โอเค” และ “เซกิ ซุปเปอร ์ออเรจ้น์” มีวางจาํหน่ายทัว่ประเทศ โดยผ่านบริษัทผูจ้ดัจาํหน่าย 

ไปยงัรา้นคา้ส่งและรา้นคา้ปลีก ประเภทรา้นสะดวกซ้ือ โมเดิร์นเทรด ซุปเปอร์มาร์เก็ต รา้นคา้ชั้นนําทัว่ไป และ

รา้นอาหารโออิชิทุกสาขา 

บตัรสง่เสริมการลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2546 บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ไดร้บับตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน สาํหรบักิจการผลิตน้ําพืชผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคัญสรปุดงัน้ี 
 อนุญาตนําคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้ํานาญการเขา้มาในราชอาณาจักรไดต้ามจํานวนและกําหนด

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตใหท้าํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

 ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

 ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรบักาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินรอ้ย

ละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 8 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการน้ัน และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ดังกล่าว ผูร้บัการส่งเสริมจะไดร้บัอนุญาตใหนํ้าผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างเวลาน้ันไปหกัออกจาก

กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วนัพน้

กาํหนดเวลาน้ัน โดยจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้

 ยกเวน้ไมต่อ้งนําเงินปันผลจากกจิการท่ีไดร้บัการส่งเสริมไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลา 8 ปี 

 อนุญาตใหนํ้าหรือสง่เงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

 เงื่ อนไขสาํคัญสรปุดงัน้ี 
 ตอ้งเร่งรดัฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยใหส้ามารถปฏิบติังานแทนช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการท่ีเป็นคนต่างดา้ว

ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

 เครื่องจกัรท่ีใชใ้นกจิการท่ีไดร้บัการส่งเสริมตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ 

 มีกาํลงัการผลิตน้ําพืชผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 238.2 ลา้นลิตร (เวลาทาํงาน 16 ชัว่โมง / 

วนั : 300 วนั / ปี) 

 บุคคลผูมี้สญัชาติไทยจะตอ้งถือหุน้รวมทั้งส้ินไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

 ตอ้งดาํเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ปี 

 ตอ้งตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จาํกดั (มหาชน) จงัหวดัปทุมธานี 

และเม่ือ วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2548 บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ไดร้บัหนังสือแจง้มติใหไ้ดร้บัการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม สาํหรบักิจการผลิตน้ําพืชผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึกท่ีโรงงานแห่งใหม่ใน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคัญสรปุดงัน้ี 
 อนุญาตนําคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้ํานาญการเขา้มาในราชอาณาจักรไดต้ามจํานวนและกําหนด

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตใหท้าํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

 ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 



  บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   
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 ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรบักาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี 

นับจากวนัท่ีเริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการน้ัน และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาท่ีไดร้บั

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดังกล่าว ผูร้ับการส่งเสริมจะไดร้ับอนุญาตใหนํ้าผลขาดทุนประจําปีท่ีเกิดข้ึนใน

ระหว่างเวลาน้ันไปหกัออกจากกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีหนด

เวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วนัพน้กาํหนดเวลาน้ัน โดยจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้

 ยกเวน้ไมต่อ้งนําเงินปันผลจากกจิการท่ีไดร้บัการส่งเสริมไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลา 8 ปี 

 เงื่ อนไขสาํคัญสรปุดงัน้ี 
 ตอ้งเร่งรดัฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยใหส้ามารถปฏิบติังานแทนช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการท่ีเป็นคนต่างดา้ว

ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

 เครื่องจกัรท่ีใชใ้นกจิการท่ีไดร้บัการส่งเสริมตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ 

 มีกาํลงัการผลิตน้ําพืชผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 144 ลา้นลิตร (เวลาทาํงาน 20 ชัว่โมง / วนั : 

300 วนั / ปี)  
 บุคคลผูมี้สญัชาติไทยจะตอ้งถือหุน้รวมทั้งส้ินไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

 ตอ้งดาํเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ปี 

 ตอ้งตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จงัหวดัชลบุรี 

 ตอ้งมีการจา้งบุคลากรท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  ในดา้นวทิยาศาสตร ์หรือสาขาท่ีเกีย่วขอ้งกบั 

เทคโนโลยี  การวจิยัพฒันา  หรือการออกแบบ  ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของจาํนวนแรงงานทั้งหมด ในระยะ 3 ปี 

       แรก 

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

3.2.1 การตลาด 

กลยุทธการตลาดธุรกิจรา้นอาหารญี่ปุ่นและเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ 

1. กลยุทธทางดา้นผลิตภณัฑ ์

คณุภาพและความคุม้ค่าของผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดท่ีเนน้ถึงคุณภาพอาหาร และความคุม้ค่าของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั เพ่ือ

สรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ในระยะยาว ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวถือไดว้า่เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลใหธุ้รกิจ

ของกลุ่มบริษัทโออิชิประสบความสาํเร็จ ดงัน้ัน ในการจดัหาและบริการอาหารในแต่ละรา้นอาหารของ

กลุ่มบริษัทฯ จะเน้นการคดัเลือกวตัถุดิบจากแหล่งผลิตท่ีไดม้าตรฐานทางโภชนาการและถูกสุขลกัษณะ 

โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบก่อนทาํเขา้สู่กระบวนการผลิตอย่างสมํา่เสมอ 

เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ผลิตภณัฑมี์ความสด สะอาด และปลอดภยั สาํหรบั ความคุม้ค่าของผูบ้ริโภค ทั้ง

ทางดา้นปริมาณและราคา กลุ่มบริษัทฯ จะเนน้ท่ีกระบวนการผลิตและสตูรอาหารท่ีตอ้งมีส่วนประกอบท่ี

เขม้ขน้ และครบเคร่ืองในปริมาณท่ีคุม้ค่า เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดร้บัความพอใจสูงสุด โดยเห็นไดจ้ากการ

ใหบ้ริการอาหารสไตลบุ์ฟเฟ่ต์ ท่ีมีอาหารใหเ้ลือกหลากหลายและไม่จาํกดัปริมาณการรับประทาน 

ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

ความหลากหลายของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีการคิดคน้พฒันาผลิตภณัฑใ์หม้ีความหลากหลายและมีรปูลกัษณท่ี์สวยงามแตกต่างกนั

ออกไปตามความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่ม รวมทั้งไดก้าํหนดเคร่ืองหมายรา้นคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป
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เพื่อสรา้งความชัดเจนในแต่ละกลุ่มลูกคา้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่มจะมีความเหมือนกัน

ทางดา้นความนิยมในอาหารญ่ีปุ่น และอาหารสุขภาพ ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทโออิชิ แบ่งลกูคา้ออกเป็น 5 กลุ่ม

หลกั ตามลกัษณะของอาหารและบริการ เครื่องหมายรา้นคา้ โดยมีกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ดงัน้ี   
1) โออิชิ บุฟเฟ่ต ์และ LOG HOME เนน้กลุ่มลกูคา้ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลางถึงค่อนขา้งสงู  

2) ชาบชิู โออิชิ เอ็กเพรส และ โอเคสุก้ีแอนดบ์ารบี์คิว เนน้กลุ่มลกูคา้ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลาง 

3) โออิชิ ราเมน เนน้กลุ่มลกูคา้วยัรุน่ และกลุ่มลกูคา้ท่ีตอ้งการความรวดเร็ว 

4) IN&OUT the Bakery Cafe เนน้กลุ่มลกูคา้ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลาง ท่ีคาํนึงถึงการรกัษาสุขภาพ 

5) โออิชิ ซชิูบาร ์เนน้กลุ่มลกูคา้ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลาง ท่ีตอ้งการความสะดวกและรวดเร็วในการ

รบัประทาน 

จากการกาํหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายท่ีชดัเจนในแต่ละสายผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองหมายรา้นคา้  ทาํใหก้ลุ่ม

บริษัทฯ สามารถครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีกาํลังซ้ือไดห้ลากหลาย ทั้งวยัรุ่น วยัทํางาน และ

ครอบครวั รวมถึงผูท่ี้หว่งใยสุขภาพ ท่ีมีระดบัรายไดป้านกลางถึงค่อนขา้งสงู ระดบัรายไดป้านกลาง และ

กลุ่มลกูคา้ท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว  

กลยทุธการออกรายการอาหาร 

รูปแบบการจดัวาง การออกอาหาร และการคดัเลือกอาหาร ถือไดว้่าเป็นกลยุทธท่ีสาํคญัในการดาํเนิน

ธุรกิจอาหารบุฟเฟ่ต์ เน่ืองจากกลุ่มลกูคา้เป้าหมายตอ้งการความหลากหลาย และความคุม้ค่าในบริการ  

อีกทั้งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาหารประเภทบุฟเฟ่ตจ์ะเลือกรบัประทานอาหารท่ีมีระดบัราคาท่ีค่อนขา้ง

สงูกอ่น ดงัน้ัน กลยุทธการจดัวางอาหารท่ีหลากหลายและมีศิลป์ เป็นเสน่หอ์ยา่งหน่ึงในการดึงดูดลกูคา้ 

และกระตุน้ใหลู้กคา้ไม่ติดอยู่กบัการบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงการดําเนินกลยุทธ

ดงักล่าวนอกจากจะเป็นการสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้แลว้ยงัสามารถควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบไดท้าง

หน่ึงดว้ย 

2. กลยุทธการขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมาย 

กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการเปิดและขยายสาขาใหบ้ริการครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

โดยเฉพาะในหา้งสรรพสินคา้หลักต่างๆ เช่น เซ็นทรัล เดอะมอลล์ โรบินสัน โลตัส ซีคอนสแควร ์  

ฟิวเจอรพ์ารค์  และคารฟ์รู ์เป็นตน้  เพื่อสรา้งความสะดวกใหก้บัลกูคา้และเพ่ือเขา้สู่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย

ท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถลดตน้ทุนวตัถุดิบ และสรา้งขอ้จาํกดัใหก้บัคู่แข่งขนั

ในการเขา้สู่ตลาดอีกดว้ย 

3. กลยุทธดา้นการส่งเสรมิการขายและการใชส่ื้อโฆษณา 

กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมพิเศษในการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขาย  

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้  ทั้งการจดัเทศกาลต่างๆ ใน

รา้นอาหารของกลุ่มบริษัทฯ เช่น เทศกาลหฉูลามน้ําแดง เทศกาลหมูหนั และเทศกาลกุง้มงักร เป็นตน้ 

โดยในการดาํเนินการดงักล่าว กลุ่มบริษัทฯ จะคาํนึงถึงการคดัเลือกอาหารท่ีมีความแปลกใหม่ เป็นท่ีช่ืน

ชอบ และราคาสงูในความรูสึ้กของผูบ้ริโภค ทั้งน้ี สาํหรบัการสรา้งแรงจงูใจเพื่อใหเ้กิดการซ้ือซํ้าของกลุ่ม

ลกูคา้เดิม (Repeat Customer) และขยายฐานกลุ่มลกูคา้ใหม่ กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้บตัรสมาชิกทัว่ไป 

(Member Card) บตัรสมาชิกสาํหรบัผูส้งูอายุรุ่นเยาว ์(Young Senior Card) และบตัรสมาชิกสาํหรบั

ผูสู้งอายุ (Senior Card) ท่ีใหส้่วนลดพิเศษ ข้ึนอยู่กบัประเภทของบตัรสมาชิกน้ันๆ นอกจากน้ี กลุ่ม

บริษัทฯ ไดด้ําเนินการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ “โออิชิ” ผ่านส่ือโฆษณาต่างๆ ทั้งทางวิทยุ 
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โทรทศัน์ และป้ายโฆษณา (Billboard) เพื่อเป็นการสรา้งความแข็งแกร่งใหก้บัตราสินคา้และผลิตภณัฑ์

ในเครือโออิชิ 

 

4. กลยุทธดา้นการส่งเสรมิการขายรว่มกนัระหว่างรา้นคา้ในกลุ่มโออิชิ 

จากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีเครือข่ายรา้นอาหาร ภัตตาคาร และเคาน์เตอรข์ายอาหารกว่า 84 สาขา

กระจายอยูใ่นพื้ นท่ีบริเวณกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ทาํใหก้ลุ่มบริษัทฯ สามารถใชก้ารบริหาร

จดัการทางการตลาดแบบ Spider Marketing ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหต้น้ทุนในการบริหารงาน

ตํา่ และสามารถเก้ือหนุนธุรกิจระหว่างกนัไดอ้ย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งจากการจดักิจกรรมทางการ

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

หรือ “IN&OUT” ดงัน้ัน กิจกรรมทางการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ต่อเน่ือง แม่นยาํ และมีประสิทธิภาพ เขา้สู่กลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

5.   กลยุทธก์ารกาํหนดราคา และลูกคา้สัมพนัธ ์

อาหารญ่ีปุ่นเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูงในสายตาผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคไตร่ตรองนานก่อนตัดสินใจซ้ือ ดังน้ัน 

นโยบายราคาเดียวจึงถือเป็นนโยบายราคาท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก สามารถกระตุน้ใหผู้บ้ริโภครูสึ้กวา่

อาหารญ่ีปุ่นเป็นสินคา้ท่ีมีราคาไมส่งู ส่งผลใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจซ้ือไดง่้ายและบ่อยครั้งมากข้ึน  

สาํหรบัรา้นอาหารประเภทตามสัง่และเบเกอร่ี มีการกาํหนดราคาโดยคาํนึงถึงปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก ่

ตน้ทุนวตัถุดิบ ภาพพจน์ของสินคา้ ราคาเปรียบเทียบของคู่แขง่ขนั เป็นตน้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทฯ จะตั้งราคา

สินคา้ใหอ้ยู่ในระดับท่ีสามารถแข่งขนัได ้ซ่ึงอาจสูงกว่าคู่แข่งขนัเล็กน้อย เน่ืองจากสินคา้ของ “โออิชิ” 

เป็นท่ีนิยม ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง้่ายข้ึน  

บริษัทฯ มีสินคา้ท่ีหลากหลายรปูแบบและหลาย Brand สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้ท่ี

มีกําลังซ้ือได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งกลุ่มลูกคา้วัยรุ่น นิสิต นักศึกษา คนทํางาน 

ครอบครวั และผูท่ี้ใส่ใจในสุขภาพ ทั้งน้ี ลกูคา้มีความสมัพนัธท่ี์ดีกบักลุ่มบริษัทฯ โดยเห็นจากการเพิ่มข้ึน

ของยอดการสมคัรสมาชิกใหม่ และยอดการใชบ้ริการส่วนลดของสมาชิกเดิม  

 

กลยุทธการตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม 

1. กลยุทธทางดา้นผลิตภณัฑ ์

คณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจท่ีคาํนึงถึงคุณภาพของสินคา้เป็นสาํคญั ดงัน้ัน การผลิตและ

จาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเชียวพรอ้มด่ืมของกลุ่มบริษัทฯ จึงคาํนึงถึงความพิถีพิถนัในกระบวนการผลิต ตั้งแต่

น้ําสะอาดท่ีผ่านการกรองดว้ยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคดัเลือกใบชาสดท่ีมีคุณภาพ และการ

เลือกใชฟ้รุกโตสไซรบัในการผลิต ผ่านเขา้สู่กระบวนการผลิตท่ีสะอาดไดม้าตรฐาน ไม่ใส่วตัถุกนัเสีย และ

ปราศจากสีสงัเคราะห ์ซ่ึงทาํให ้“โออิชิ กรีนที” เป็นสินคา้ท่ีแตกต่างจากสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืน และเป็น

สินคา้เพื่อสุขภาพท่ีมีส่วนผสมจากธรรมชาติแท ้
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ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์

นอกจากการใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของสินคา้แลว้ บริษัทฯ ไดเ้น้นเสนอความหลากหลายของสินคา้

เพื่อชว่ยกระตุน้ความตอ้งการและความสมํา่เสมอในการบริโภคของผูบ้ริโภคอีกทางหน่ึง ดว้ยการออกชา

เขียวรวม 7 รสชาติใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกตามความตอ้งการ ภายใตรู้ปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑท่ี์แตกต่าง 

และมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เหมาะกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายแต่ละกลุ่ม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัไดมี้การปรบั

บรรจุภัณฑ์และเสนอรสชาติใหม่ ในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆ อาทิเช่น เทศกาลคริสต์มาส เทศกาล 

วนัวาเลนไทน์ และเทศกาลปีใหม ่เป็นตน้ ซ่ึงจะผลิตในจาํนวนจาํกดั  

 

2. กลยุทธทางดา้นราคาเพ่ือขยายฐานลูกคา้ 

บริษัทฯ ดาํเนินการผลิตชาเขียวพรอ้มด่ืมภายใตบ้รรจุภณัฑ ์2 ประเภท ในราคาท่ีแตกต่างกนั เพื่อขยาย

ฐานของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑป์ระเภทขวด PET ในราคาขวดละ 20 บาท และ ราคา

ขวดละ 35 บาท สาํหรบั CG 300 สาํหรบักลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นแม่บา้น และคนในวยัทาํงาน และบรรจุภณัฑ์

ชนิดกล่อง UHT ในราคากล่องละ 35 บาท และ 10 บาท สาํหรบักลุ่มลกูคา้ ประเภทครอบครวัวยัรุ่น 

นักเรียน นักศึกษา สาํหรบัเคร่ืองด่ืมอะมิโน โอเค และเซกิ ซุปเปอร ์ออเรจ้น์ ผลิตเฉพาะประเภทขวด 

PET ในราคาขวดละ 20 บาท  

3. กลยุทธทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

     เพื่อกระจายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมายอยา่งทัว่ถึง บริษัทฯ จึงจดัใหมี้การกระจายสินคา้ผ่านชอ่ง 

     ทางการจดัจาํหน่ายหลายช่องทาง เช่น 1) ผ่านตวัแทนจาํหน่ายรายใหญ่ เพื่อกระจายเขา้สู่รา้นคา้ปลีก

     สมยัใหม ่โดยตั้งแต่ปี 2546 เป็นตน้มา  บริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้งให ้บ.ดีทแฮลม์ อนัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายเดิมทาํ  
                           การกระจายสินคา้ในชอ่งทางโมเดิรน์เทรด และ รา้นคา้ส่ง, รา้นคา้ปลีกทัว่ประเทศ  นอกจากน้ันในปี  
     2548 บริษัทฯ  ยงัไดแ้ต่งตั้งให ้บ.เสริมสุข  จดัจาํหน่ายสินคา้โออิชิ  กรีนที ใหก้บัรา้นคา้เล็กๆ และ 
        รา้นอาหารต่างๆทัว่ประเทศ  โดยบ.เสริมสุข  มีรถท่ีใชใ้นการกระจายสินคา้ครั้งน้ีถึง 2,000 คนั   
                           ซ่ึงสามารถเยีย่มรา้นคา้ไดจ้าํนวน 28,000 รา้นคา้ทุกๆ 3 วนั 2) ผ่านรา้นคา้ในเครือของกลุ่มบริษัทฯ  

     เพื่อเขา้ถึงลกูคา้ในเครือของกลุ่มบริษัทฯ และ 3) ผ่านคู่คา้ เพื่อกระจายเขา้สูร่า้นคา้ปลีกรายยอ่ย  
     4) ผ่านทางการส่งออก เป็นตน้ นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยงัดาํเนินการกระจายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภค  

     ณ จุดขาย โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมในงานต่างๆ เชน่ เทศกาลอาหารเยาวราช เทศกาลงานกาชาด  

     เทศกาลเจ เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถหาซ้ือสินคา้ของบริษัทฯ ไดอ้ยา่งสะดวกมากขึ้ น 
 

4. กลยุทธการส่งเสรมิการขายและการใชส่ื้อโฆษณา 

บริษัทฯ ไดมี้การจดัทํากิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง ทั้งการเป็นสปอนเซอร์

รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ต่างๆ การจดัโปสเตอรส์่งเสริมการขาย และการจดัการส่งเสริมการขาย

อยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปีกบัคู่คา้ของกลุ่มบริษัทฯ และร่วมออกบทูในงานเทศกาลต่างๆ เพื่อสรา้งความ
รบัรูใ้นตราสินคา้และผลิตภณัฑใ์หแ้กผู่บ้ริโภค ทั้งในรปูแบบการแจกผลิตภณัฑต์วัอยา่งเพื่อใหผู้บ้ริโภคได้

ล้ิมลอง และการแลกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก เป็นตน้ 
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3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะตลาดธุรกิจรา้นอาหารญี่ปุ่น 

กระแสความนิยมการบริโภคอาหารญีปุ่่นเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วตัง้แตป่ลายปี 2542 เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงในภาพลกัษณข์องอาหารญี่ปุ่น จากเดิมทีเ่ป็นสินคา้ท่ีมีราคาแพง มีการใหบ้รกิารตาม

โรงแรมใหญใ่นยา่นธุรกิจสาํคญัของกรุงเทพฯ และมีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นนกัธุรกิจทีมี่ระดบัรายได้

สูง มาเป็นการใหบ้รกิารแบบบุฟเฟ่ต ์ในระดบัราคาเดียวท่ีสามารถรบัประทานไดแ้บบไม่จาํกดัจาํนวน 

ซ่ึงนบัว่าเป็นทางเลือกใหม่ใหก้บัผูบ้ริโภค สง่ผลใหผู้บ้ริโภคมีความรูสึ้กว่าราคาอาหารญี่ปุ่นอยูใ่นระดบั

ท่ีเหมาะสม และเพิ่มความถ่ีในการบริโภคมากข้ึน ประกอบกบัรูปลกัษณท่ี์สวยงามน่ารบัประทาน และ

การเป็นตน้ตาํหรบัของอาหารสุขภาพ ท่ีสอดรบักบักระแสความใสใ่จในเรือ่งสุขภาพของผูบ้ริโภคใน

ปัจจบุนั เน่ืองจากมีไขมนัตํา่มากเม่ือเทียบกบัอาหารตะวนัตกและอาหารประเภทฟาสตฟ์ู้ ดส ์ จงึเป็น

แรงกระตุน้ท่ีสาํคญัในการจงูใจใหผู้บ้ริโภคหนัมานิยมบริโภคอาหารญี่ปุ่นมากข้ึน ทั้งผูบ้ริโภคในกลุม่

วยัรุน่ วยัทาํงาน และครอบครวั  แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในปีทีผ่่านมา จาํนวนรา้นอาหารญี่ปุ่นไดมี้การ

ขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง จงึสง่ผลใหใ้นปัจจบุนัมีปริมาณรา้นอาหารญ่ีปุ่นท่ีมากกว่าความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ดงันั้น ผูป้ระกอบการจงึหนัมาปรบัเปลี่ยนกลยุทธ และเพ่ิมการลงทุนอาหารญี่ปุ่นประเภทอ่ืน 

โดยเฉพาะรา้นบะหม่ีราเมน และรา้นบุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น  ซ่ึงเนน้การเปิดสาขาในหา้งสรรพสินคา้เป็น

สว่นใหญ ่

คู่แข่งของกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่ หอ้งอาหารญี่ปุ่นในโรงแรม รา้นญี่ปุ่นทัว่ไป รวมทั้งรา้นอาหารญ่ีปุ่นระบบ 

แฟรนไชสร์ายใหญ ่2 ราย ซ่ึงถึงแมว่้าการแข่งขนัในตลาดน้ีเริ่มมีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน แตก่าร

แข่งขนัจะไม่เนน้การแขง่ขนัแบบลดราคา แตจ่ะเป็นการแข่งขนัท่ีเนน้ถึงความแตกตา่งในการใหบ้ริการ 

และเพิ่มทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค รวมทั้ง การจดัการสง่เสริมการขายตา่งๆ เช่น การสมคัรสมาชิก การ

สะสมคะแนน เป็นตน้ เพื่อดงึดดูความสนใจของลกูคา้ 

ตลาดบะหม่ีญี่ปุ่น มีอตัราการขยายตวัท่ีสูงมาก และคาดว่าจะมีอตัราการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองไปอีก

อยา่งนอ้ย 3-5 ปี ทั้งน้ี ธุรกิจราเมนมีขอ้ไดเ้ปรยีบธุรกิจอาหารญี่ปุ่นประเภทอื่นตรงที่มีรสชาตใิหเ้ลือก

หลากหลาย และมีราคาใหเ้ลือกหลายระดบัตัง้แตช่ามละ 49 –129 บาท ซ่ึงเหมาะสมกบัสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจบุนั ทั้งน้ี ในปัจจบุนับริษทัฯ มีคู่แข่งท่ีเป็นผูใ้หบ้รกิารรา้นบะหมีญี่ปุ่นระบบแฟรนไชส์

รายใหญ ่3 ราย รา้นบะหม่ีญีปุ่่นรายยอ่ยอ่ืน และรา้นบะหม่ีทัว่ไป 
 

ภาวะตลาดธุรกิจเครื่องด่ืมประเภทชา 

ในปี 2549 ตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทชาเขียวมีอตัราการเติบโตลดลงจากปี 2548 ถึงแมพ้ฤติกรรมการบริโภค

ยงัคงใหค้วามสาํคญัทางดา้นสุขภาพ แต่ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนๆเพ่ิมมากข้ึน 
อาทิ เคร่ืองด่ืมประเภทน้ําผลไม ้เครื่องด่ืมธญัญาหาร หรือนม เป็นตน้  อยา่งไรก็ตาม ถึงแมข้นาดของตลาด

ชาเขียวโดยรวมจะลดลง แต่โออิชิกลบัมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2549  เป็นผลมา

จากผูป้ระกอบการหลายรายไดถ้อนตวัออกจากการผลิตและจาํหน่ายชาเขียวนัน่เอง 

แมใ้นปัจจุบนั ภาวะการแข่งขนัของธุรกิจเคร่ืองด่ืมชาเขียวจะทรงตวั แต่เน่ืองจากตลาดโดยรวมลดลง ทําให้

คู่แข่งท่ีมีอยูใ่นตลาด หนัมาเน้นเร่ืองการออกผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่ รวมถึงเน้นการแข่งขนัทางดา้นราคามาก
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ข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่วา่บริษัทฯ จะสามารถรกัษาส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ไดไ้ม่ตํา่กวา่

รอ้ย 65 ตลอดไป เน่ืองจาก บริษัทฯ มีตราสินคา้ท่ีแข็งเกร่ง และดําเนินกลยุทธทางการตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

3.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

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

กระจายวตัถุดิบ รวมทั้งแปรรปูวตัถุดิบท่ีจาํเป็นตอ้งรกัษาคุณภาพและมาตรฐาน จดัสง่ใหแ้กส่าขาต่างๆของ

รา้นคา้ในกลุ่มโออิชิ โดยการดาํเนินการดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อมุง่เนน้การจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและ

เพิ่มอาํนาจในการต่อรองกบัผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบเม่ือซ้ือในปริมาณมาก นอกจากน้ี ครวักลางทาํหนา้ท่ีผลิต  

เบเกอร่ีทุกชนิด เพื่อส่งใหก้บัรา้น IN&OUT Bakery และรา้นอาหารในกลุ่มโออิชิ นอกจากการดาํเนินงาน

ดงักล่าวแลว้ ยงัทาํหนา้ท่ีผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพือ่สุขภาพ            “โออิชิ กรีนที” และทาํหนา้ท่ีคิดคน้และ

พฒันาผลิตภณัฑภ์ายใตช่ื้อ “โออิชิ” ท่ีเนน้ประเภทสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอาหารญ่ีปุ่นเพื่อ

สุขภาพ สาํหรบัการผลิตผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดนอกเหนือจากเคร่ืองด่ืมชาเขียว โออิชิ เทรดด้ิงจะจา้งผูผ้ลิต

ภายนอกท่ีมีศกัยภาพมีความเช่ียวชาญท่ีไดม้าตรฐานในการผลิตสินคา้มาดาํเนินการผลิตตามสตูรท่ีคิดคน้ข้ึน 

โดยมีการทาํสญัญาเร่ืองการรกัษาความลบัทางการคา้และการขายวตัถุดิบกบัทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย

วตัถุดิบ โดยช่องทางการจาํหน่ายของผลิตภณัฑจ์ะกระจายไปยงัรา้นอาหารในกลุ่มโออิชิ รา้นสะดวกซ้ือ 

โมเดิรน์เทรด และซุปเปอรม์าเก็ต เพื่อใหถึ้งกลุ่มผูบ้ริโภคในวงกวา้ง  

ในปี 2546 โออิชิ เทรดด้ิง เขา้ซ้ือท่ีดินท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธานี เพื่อพฒันาครวักลางให้

เป็นโรงงานผลิตอาหารและสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีทันสมยัและไดม้าตรฐาน โรงงานท่ีนวนครมีพื้ นท่ีทั้งหมด 

30,865 ตรม. และเปิดดาํเนินการไดอ้ยา่งสมบรูณ ์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547 และในเดือนมิถุนายน 2549 

เปิดดาํเนินการโรงงานแห่งท่ี 2 ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อเป็นการเสริมกาํลงัการผลิตเคร่ืองด่ืมอีก

แหง่หน่ึง  

3.4 ขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกิจ 

-ไม่มี- 
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4. การวิจยัและพฒันา 

ปัจจุบนังานวจิยัและพฒันาของบริษัทฯ ดาํเนินงานโดยทีมงานของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการ

คือ การสาํรวจตลาดเพ่ือติดตามความพึงพอใจ และความเห็นของลกูคา้ต่อสินคา้และบริการของบริษัทฯ และอีกประการหน่ึง

เป็นการคิดคน้และพัฒนาสินคา้ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสมํา่เสมอ ภายใตช่ื้อสินคา้ในกลุ่มโออิชิ เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการท่ีหลากหลายของกลุ่มผูบ้ริโภคและรกัษาฐานลกูคา้ของบริษัทฯอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการศึกษาและพฒันาเทคโนโลยี

ในการผลิตใหม่ๆ ท่ีช่วยในการรกัษาคุณภาพของสินคา้ใหม้ีอายุนานข้ึนโดยไม่ตอ้งใส่วตัถุกนัเสีย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มี

แผนงานท่ีจะรวมทีมงานวิจยัและพฒันาของแต่ละสายผลิตภัณฑเ์ป็นหน่วยงานกลางระดับฝ่าย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ

วเิคราะหข์อ้มลูความตอ้งการและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใหดี้ยิง่ขึ้ น 
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5.   ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ มีมลูค่าทางบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

5.1 ท่ีดินและสว่นปรบัปรุงท่ีดิน 

กลุ่มบริษัทฯ มีท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ซ่ึงมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2549 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ท่ีดินและสว่นปรบัปรุงท่ีดิน ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ 
มูลค่าทางบญัชีสุทธิ 

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ท่ีดิน 1 แปลง รวมเน้ือท่ี 1-1-01 ไร่ 

เลขท่ี 540/5-7 ถนนสุขุมวทิ 55 คลอง

ตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 

เจา้ของ 70.00 - ไม่มี - 

ท่ีดิน 1 แปลง รวมเน้ือท่ี 17-2-28 ไร่ 

และสว่นปรบัปรุงท่ีดิน 

เลขท่ี 60/68 หมูท่ี่ 19 นวนครโครงการ 

2 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 

เจา้ของ 60.76

 

คํ้าประกนัเงินกู ้วงเงิน 

485 ลา้นบาท และคํ้า

ประกนัวงเงินเบิกเกิน

บญัชีของบริษัทฯและ

บริษัทยอ่ย จาํนวน 30 

ลา้นบาท 

รวม  130.76  

 

5.2 อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2549 ตามรายละเอียดดงัน้ี  

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าทางบญัชีสุทธิ 

(ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนั 

อาคาร LOG HOME และส่วนปรบัปรุง

อาคาร 

เลขท่ี 540/7 ถนนสุขุมวทิ 55 คลองตนั

เหนือ เขตวฒันา กทม. 

เจา้ของ 55.06 - ไม่มี - 

อาคารและส่ิงปลกูสรา้งโรงงานครวักลาง  

เลขท่ี 60/68 หมูท่ี่ 19 นวนครโครงการ 

2 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 

เจา้ของ

 

287.59 คํ้าประกนัเงินกู ้

วงเงิน 485 ลา้นบาท 

อาคารและส่ิงปลกูสรา้งโรงงานอมตะ

นคร  

เลขท่ี 700/635 หมูท่ี่ 3 นิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บา้นเก่า อ.

พานทอง ชลบุรี 

เชา่

 

179.46 - ไมมี่ - 

รวม  522.11  
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5.3 สญัญาเช่าพื้ นท่ี 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทฯ มีสญัญาเช่าพื้ นท่ีในการดาํเนินกิจการรา้นอาหารญ่ีปุ่นและรา้นเบเกอร่ีเพื่อ

สุขภาพ กบัคู่สญัญาท่ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกจาํนวน 64 สญัญา ทั้งน้ี สญัญาเชา่พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเป็น

สญัญาเชา่ระยะสั้น 3 ปี และสามารถต่ออายุสญัญาไดอี้ก 3 ปี โดยสญัญาส่วนใหญ่จะหมดอายุลงในปี 2551 – 

2552 

สิทธิการเช่าพื้ นท่ีดาํเนินงาน 

พื้ นท่ีดําเนินงานของกิจการรา้นอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะทําเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาสั้น 3 ปี 

ท่ีสามารถต่ออายุการเช่าไดอ้ีก 3 ปี เพื่อลดภาระผูกพนัและเงินลงทุนท่ีค่อนขา้งสงูจากความผันแปรของสภาพ

เศรษฐกิจและการคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตาม มีรา้นอาหารบางสาขาไดท้าํสญัญาเช่าระยะยาว

ภายในอาคารและศนูยก์ารคา้ ซ่ึงมีมลูค่าทรพัยสิ์นรวมส่วนท่ีปรบัปรุงแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ดงัน้ี 

สาขา/เน้ือท่ี 
ระยะเวลาการเช่า/ 

ปีส้ินสุดสญัญา 

มูลค่าทางบญัชี

สุทธิ(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ศนูยก์ารคา้ซีคอนสแควร ์ชั้น 4 

หอ้งท่ี 1053-1054 เน้ือท่ี 292.58 ตร.ม

ระยะเวลา 21 ปี 9 

เดือน/  
ส้ินสุดปี 2567 

20.71 - ไม่มี -  

ศนูยก์ารคา้ เดอะมอลล ์งามวงศว์าน 

หอ้งท่ี GFC1A พื้ นท่ี 220 ตร.ม. และ 

หอ้งท่ี GFC1B พื้ นท่ี 101 ตร.ม 

ระยะเวลา 17 ปี 9 

เดือน/  

ส้ินสุดปี 2562 

10.78 - ไม่มี - 

ศนูยก์ารคา้ เดอะมอลล ์บางกะปิ 

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

หอ้งท่ี GF-5B พื้ นท่ี 52 ตร.ม. 

ระยะเวลา 20 ปี 8 

เดือน/  

ส้ินสุดปี 2565 

30.49 - ไม่มี - 

ศนูยก์ารคา้ เซ็นทรลั ป่ินเกลา้ 

หอ้งท่ี G45 พื้ นท่ี 160.15 ตร.ม. 

ระยะเวลา 13 ปี 5 

เดือน/ 

ส้ินสุดปี 2565  

10.25 -ไม่มี- 

ศนูยก์ารคา้มาบุญครอง  
หอ้งท่ี 1A 08-09 พื้ นท่ี 97.64 ตร.ม. 

ระยะเวลา 7 ปี / 

ส้ินสุดปี 2556  

14.79 -ไม่มี- 

รวม  87.02  
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5.4 เครื่องมือและเครื่องจกัรท่ีใชใ้นการผลิต  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใชใ้นการดําเนินงานและผลิตสินคา้ของกิจการ 

ประกอบดว้ย  

ประเภทเครื่องจกัรและอุปกรณ ์
มูลค่าทางบญัชีสุทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร – เครื่องด่ืม 608.21 เครื่องจกัรจาํนวน 411.84 ลา้นบาท

คํ้าประกนัเงินกู ้วงเงิน 485ลา้นบาท 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร – อาหาร 95.90 -ไม่มี- 

รวม 704.11  

5.5 สว่นตกแตง่และระบบภายใน 

ส่วนตกแต่งและระบบภายในท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ประกอบดว้ย 

ประเภท 
มูลค่าทางบญัชีสุทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ส่วนตกแต่ง 83.10 ส่วนตกแต่งจาํนวน 0.9 ลา้นบาท 

คํ้าประกนัเงินกูว้งเงิน 485 ลา้นบาท 

ระบบภายใน 129.34 ระบบภายในจาํนวน 36.02 ลา้น 

บาทคํ้าประกนัเงินกูว้งเงิน 485 ลา้น

บาท 

รวม 212.44  

5.6 ทรพัยส์ินระหว่างตดิตั้ง 

ทรพัยส์ินระหวา่งติดตั้งของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบดว้ยอาคาร สว่นตกแต่ง ระบบภายใน และเคร่ืองมือและ

เครื่องจกัรท่ีใชใ้นการผลิต โดยมีมลูค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ดงัต่อไปน้ี 

ประเภท 
มูลค่าทางบญัชีสุทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต 33.94 - ไมมี่ - 

เคร่ือง server สาํหรบั ERP 6.30 - ไม่มี - 
รวม 40.24  

5.7 ทรพัยส์ินอ่ืน 

ทรพัยส์ินอ่ืนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบดว้ย เคร่ืองใชส้ํานักงาน เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

เครื่องใชใ้นรา้นอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมลูค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ทั้งส้ิน 93.40 

ลา้นบาท  
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5.8 เครื่องหมายบรกิาร 

ในเดือน มีนาคม 2547 กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัอนุมติัการจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการ ซ่ึงไดแ้ก่ คาํวา่ “โออิชิ” ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ “โลโกโ้ออิชิ” “โลโกพ้รอ้มคาํวา่โออิชิ” ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ “โลโกอิ้น

แอนดเ์อาท ์เดอะ เบเกอร่ีคาเฟ่” และ “โลโกโ้ออิชิราเมน” เรียบรอ้ยแลว้  
 

5.9 เครื่องหมายการคา้ 

ในเดือนกนัยายน และตุลาคม 2547 บริษัทฯ ไดร้บัอนุมติัจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ จากกรมทรพัยสิ์นทาง

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

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทั้งตุ๊กตา โอจิ-อามิ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.10 นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2549 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยท่ียงัเปิดดาํเนินการอยู่ จาํนวน 2 บริษัท ไดแ้ก ่

บริษัท โออิชิ ราเมน จาํกดั และบริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทรา้นอาหารบะหมี่ญ่ีปุ่น 

ผูผ้ลิตอาหารญ่ีปุ่นและเบเกอร่ี และผูผ้ลิตและจาํหน่ายและชาเขียวพรอ้มด่ืม โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 1,733

ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยประมาณรอ้ยละ 70 ของสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม โดยพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ การ

เติบโตของธุรกิจ และมุง่เน้นการลงทุนเฉพาะธุรกิจหรือผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัอาหารญ่ีปุ่น หรือเก่ียวเน่ืองกบั

ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีบริษัทดําเนินงานอยูแ่ลว้ ซ่ึงการเขา้ลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมน้ัน จะตอ้งผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งน้ี นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม บริษัทฯ จะ

ส่งกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เขา้ร่วมในการบริหารงานตามสดัส่วนท่ีบริษัทฯ ถืออยู่ เพื่อร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น กาํหนดนโยบายท่ีสําคัญ และควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้

ถกูตอ้ง เหมาะสม และสอดคลอ้งกบันโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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  6. โครงการในอนาคต 

ดว้ยเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู ้นําในธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่นและรา้นเบเกอร่ี บริษัทฯ มีแผนงานขยายสาขา

รา้นอาหารและรา้นเบเกอร่ีของกลุ่มโออิชิ ประมาณปีละ 10 สาขา ซ่ึงเป็นไดท้ั้งการขยายสาขาดว้ยเงินลงทุนของบริษัทเอง

ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล และการขยายสาขาดว้ยระบบแฟรนไชส ์สาํหรบัพื้ นท่ีต่างจงัหวดัท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง โดย

เงินลงทุนท่ีใชใ้นการขยายสาขาอยูท่ี่ระดบัประมาณ 1.3 – 18.5 ลา้นบาทต่อสาขา ขึ้ นอยูก่บัประเภทธุรกิจ ทั้งน้ี บริษัทฯ 

คาดวา่ภายในปี 2550 จะสามารถมีจาํนวนรา้นอาหารและรา้นเบเกอร่ี ประมาณ 95 สาขาทัว่ประเทศ  

สาํหรบัเป้าหมายการเติบโตเพื่อรกัษาความเป็นผูนํ้าในตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียว ในปี 2549 บริษัทฯ ไดส้รา้งโรงงานใหม ่ 

ซ่ึงติดตั้งเครื่องจกัรเพื่อผลิตเคร่ืองด่ืมแบบขวดเพ่ิมข้ึนอีกสองสายการผลิต ทาํใหส้ามารถผลิตสินคา้ออกสู่ตลาดไดม้ากข้ึน 

ทั้งน้ีในเดือน มิถุนายน 2549 บริษัทฯ มีกาํลงัการผลิตประเภทขวด จาํนวน 45 ลา้นขวดต่อเดือน ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มี

กาํลงัการผลิตประเภทขวดแบบฮอ้ทฟิลมากท่ีสุดในประเทศและจะทาํใหบ้ริษัทมีศกัยภาพในการผลิตสงูสุดเพียงพอกบัการ

รองรบัการผลิตสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมประเภทใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัไดม้ีแผนงานผลิตสินคา้ใหม่ประเภทเคร่ืองด่ืมใหม่ๆออกสู่ทอ้งตลาดอย่างต่อเน่ืองในปีน้ี  ทั้ง

เครื่องด่ืมประเภทน้ําผลไมเ้พื่อสุขภาพ (Healthy Juices) และเคร่ืองด่ืมเทรนดใ์หม่จากญ่ีปุ่น (Functional Drink) เช่น    

แลค้ติค ซอฟทด์ร้ิงก ์พรอ้มออกสู่ตลาด ซ่ึงจากการศึกษาตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัโดยเฉพาะผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีมีวิถีชีวิตท่ีรีบเร่งและตอ้งการความสะดวกในบางม้ืออาหาร เป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

สาํหรบัสินคา้ประเภทดงักล่าว และเพื่อเป็นการใชป้ระโยชน์จากกาํลงัการผลิตในปัจจุบนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสุด โดยไม่

ตอ้งลงทุนในการขยายงานเพ่ิมเติม และจะใชช้่องทางการกระจายสินคา้ของบริษัทฯ ท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นประโยชน์ ทั้งน้ี ในการ

ดาํเนินงานส่วนน้ี บริษัทฯ ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสงู เน่ืองจากโรงงานแห่งใหม่ยงัมีกาํลงัการผลิตเหลือพอในการขยาย

งานดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งวางแผนการดาํเนินงาน จึงไมม่ีการคาดการณผ์ลตอบแทนไวอ้ยา่ง

ชดัเจน 
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7.  ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

สาํหรบัระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษัทและบริษัทยอ่ยแห่งหน่ึง คือ บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ได้

ถูกฟ้องรอ้งโดยกลุ่มบุคคลหน่ึง จากการท่ีพนักงานขบัรถของบริษัทย่อยไดข้บัรถชนบุคคลหน่ึงไดร้บับาดเจ็บสาหสั กลุ่ม

บุคคลดังกล่าวไดเ้รียกรอ้งค่าเสียหายจากพนักงาน และนายจา้ง คือบริษัทย่อย และบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

เป็นจาํนวนเงิน 51.1 ลา้นบาท เจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทไดใ้หค้วามเห็นวา่มลูค่าความเสียหายอยูท่ี่ประมาณ 

3-6 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนสาํหรบัค่าเสียหายซ่ึงอยู่ระหวา่งการ

พิจารณาคดีในศาลชั้นตน้ เป็นจาํนวนเงิน 4.5 ลา้นบาท ในงบการเงินสาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

ต่อมาตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2549 นายตนั ภาสกรนที กรรมการ

บริษัท ยอมรบัท่ีจะรบัผิดชอบค่าเสียหายจากคดีความของบริษัทในส่วนท่ีเกิน 2.5 ลา้นบาท ตามขอ้ตกลงซ้ือขายหุน้กบัผู ้

ถือหุน้ใหม่ บริษัทยอ่ยจึงกลบัรายการประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนสาํหรบัค่าเสียหายจาํนวน 2.0 ลา้นบาท จากท่ีเคย

บนัทึกไวใ้นปี 2548 จาํนวน 4.5 ลา้นบาท ในงบการเงินสาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 คดีความดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด 
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8. โครงสร้างเงนิทุน 

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบยีน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 187.5 ล้านหุ้น 
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท เป็นทนุเรียกชาํระแล้วจาํนวน 375 ล้านบาท  

 

8.2 ผู้ ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ และสดัส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้น มีดงันี ้

 

ลาํดบัที่ ผู้ถือหุ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

     จาํนวนหุ้น  ร้อยละ 

1 บริษัท นครชื่น จาํกัด    75,376,637  
    

40.20  

2 BENGENA INTERNATIONAL LTD    59,286,363  
    

31.62  

3 SOMERS (U.K.) LIMITED    12,455,900  
      

6.64  

4 นายตนั ภาสกรนท ี     10,000,000  
      

5.33  

5 นางสาวสุนิสา สุขพันธ์ุถาวร     10,000,000  
      

5.33  

6 บริษัท ทซีีซี โฮลดิง้ จาํกัด     6,937,900  
      

3.70  

7 บริษัท ไทยเอน็วีดอีาร์ จาํกัด     3,965,200  
      

2.11  

8 NORTRUST NOMINEES LTD.     3,108,000 
      

1.66  

9 น.ส.วรรณพร เหน็แสงวิไล     1,635,500  
      

0.87  

10 MR.YUEH-CHIN CHIU     490,400  0.26    

11 MR.CHI WEI KUO     419,650  
      

0.22  

12 นายสมบตั ิเทพสถติย์     399,900  0.21  
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ลาํดบัที่ ผู้ถือหุ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

     จาํนวนหุ้น  ร้อยละ 
13 
 

CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)-UBS 
LUXEMBOURG S.A.     333,600  

      
0.18  

14 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD     241,800  
      

0.13  

15 นายเสรี ประเทอืงธรรม     198,700  
      

0.11  

16 ALBOUYS NOMINEES LIMITED     150,000  
      

0.08  

17 นางปัญจพร โชตจุิฬางกูร     100,000  
      

0.05  

18 นายมงคล เตยีวนุกูล     100,000  
      

0.05  

19 CREDIT SUISSE 
     

    100,000  
       

0.05  

20 นางสมจิตร งานมหรัตน์ 
   

     99,200  0.50  
 

21 
 
  

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 
 
  

 
 2,101,250 

 
187,500,000.00  

1.12 
   

100.00  

 

8.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสํารองตาม
กฎหมายแล้วของกลุม่บริษัท หากไมมี่เหตจํุาเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้ ไม่มีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติ
ของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัตา่งๆ มาพิจารณาประกอบ เชน่ ผลการดาํเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคลอ่งของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของ
บริษัทฯ ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น  
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9. โครงสรา้งการจดัการ 

9.1   โครงสรา้งคณะกรรมการ ปี 2549 

โครงสรา้งการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  9.1.1คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมดจาํนวน 13 ท่าน ดงัน้ี 

  (1) นายณรงค ์ ศรีสอา้น   ประธานกรรมการ 

  (2) นายฐาปน   สิริวฒันภกัดี            รองประธานกรรมการ 

  (3) นายตนั   ภาสกรนที               กรรมการผูจ้ดัการ 

  (4) นางสาวสุนิสา  สุขพนัธุถ์าวร  กรรมการ 

  (5) นายโช  เอว่ีย จิ้ น                   กรรมการ 

  (6) นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร  กรรมการ 

  (7) นายอวยชยั  ตนัทโอภาส  กรรมการ 

  (8) ดร.พิษณุ   วเิชียรสรรค ์                กรรมการ 

  (9) นายสมเกียรติ  เจริญกุล   กรรมการ 

  (10) นายชลกานต ์บุปผเวส   กรรมการ 

  (11) นายวกิรม  คุม้ไพโรจน์             ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  (12) นายวรีะชยั    ตนัติกุล        กรรมการตรวจสอบ 

  (13) นายชยั         จรุงธนาภิบาล    กรรมการตรวจสอบ 

  
 กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนัตามหนงัสือรบัรองบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

“นายณรงค ์ศรีสอา้น หรือ นายฐาปน สิริวฒันภกัดี หรือ นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร หรือ นายสมเกียรติ 

เจริญกุล คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือรว่มกบั นายตนั ภาสกรนที หรือ นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร หรือ 

นายโช เอวีย่ จิ้ น หรือ นายพิษณุ วเิชียรสรรค ์หรือ นายอวยชยั ตนัทโอภาส หรือ นายชลกานต ์บุปผเวส 
รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท”  
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9.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมดจาํนวน10 ท่าน ดงัน้ี 

(1) นายณรงค ์  ศรีสอา้น ประธานกรรมการบริหาร 

(2) นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี  รองประธานกรรมการบริหาร 

(3) นายตนั  ภาสกรนที กรรมการบริหาร 

(4) นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร  กรรมการบริหาร 

(5) นายโช  เอว่ีย จิ้ น กรรมการบริหาร 

(6) นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร     กรรมการบริหาร 
(7) นายอวยชยั   ตนัทโอภาส        กรรมการบริหาร 

(8) ดร.พิษณุ   วเิชียรสรรค ์        กรรมการบริหาร 

(9) นายสมเกียรติ       เจริญกุล  กรรมการบริหาร 

(10) นายชลกานต ์ บุปผเวส  กรรมการบริหาร 

 

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

(1) นายวกิรม  คุม้ไพโรจน์         ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(2) นายวรีะชยั  ตนัติกุล  กรรมการตรวจสอบ 

(3) นายชยั  จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ 

 

9.1.4    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

       (1) นายชยั  จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

       (2) ดร.พิษณุ  วเิชียรสรรค ์ กรรมการบริหารความเส่ียง  

       (3) นายไพบลูย ์  คุจารีวณิช กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

9.1.5    คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

       (1) นายณรงค ์ ศรีสอา้น ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

       (2) นายตนั  ภาสกรนที กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

       (3) นายสิทธิชยั   ชยัเกรียงไกร กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 

9.1.6 คณะผูบ้ริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทฯ มีผูบ้ริหารจาํนวน 7 ท่านประกอบดว้ย 

(1) นายตนั  ภาสกรนที กรรมการผูจ้ดัการ 

(2) นางสาวสุนิสา  สุขพนัธุถ์าวร รองกรรมการผูจ้ดัการ 

(3) นายสมเกียรติ  เจริญกุล รองกรรมการผูจ้ดัการ 
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(4) นายไพบลูย ์  คุจารีวณิช รองกรรมการผูจ้ดัการ 

(5) นายปรีชา  อจัฉรานนท ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

(6) นายไพศาล อ่าวสถาพร ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ  

(7) นายอชิร  พฒันสินธุ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการ ตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บังคบั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ กาํหนดนโยบายและทิศ

ทางการดาํเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ จดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล กาํกบัและควบคุมดแูลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

ท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้อย่างสมํา่เสมอ รกัษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ พรอ้มทั้งมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐาน และโปร่งใส ทั้งน้ี 

หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการหรือเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจมอบหมาย

แต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงใหเ้ป็นกรรมการบริหารเพื่อดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่าง แทน

คณะกรรมการได ้โดยในการมอบอาํนาจน้ันจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอาํนาจของคณะกรรมการ และมีการ

กาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของผูร้บัมอบอาํนาจไวอ้ย่างชดัเจน เวน้แต่อาํนาจการดําเนินการดังต่อไปน้ี

จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กอ่น  

(1)   เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(2)   การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรืออยูใ่นขา่ยท่ีกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดของตลาด  

       หลกัทรพัยร์ะบุใหต้อ้งไดร้บัมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี กาํหนดใหร้ายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง

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

บริษัทฯ (ค) ผูมี้อาํนาจควบคุมบริษัทฯ (ง) บุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดย

การจดทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซ่ึงไดแ้ก ่บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือ

ญาติสนิทคนอ่ืนๆ และ (จ) นิติบุคคลใดท่ีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้หรือมีอาํนาจควบคุมหรือมี

ส่วนไดเ้สียอ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มอย่างมีนัยสําคญั หรือบุคคลตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด) ใหก้รรมการซ่ึงมีส่วน

ไดเ้สียในเร่ืองใด ไมมี่สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 

และในกรณีดังต่อไปน้ี ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ถือหุน้ดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัของบริษัทฯ ใหบุ้คคลอ่ืน 

(2) การซ้ือหรือรบัโอนกจิการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(3) การตกลง แกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือ

บางส่วนท่ีสาํคญั  การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือควบรวมกิจการ

กบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

(5) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการออกหุน้กู ้

(6) การเลิกบริษัทฯ  
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(7) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กบับริษัทอ่ืน 

(8) การใดท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และประกาศตลาดหลักทรัพยก์ําหนดใหต้อ้งไดร้ับมติจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียน หรือรายการเก่ียว

โยงกนั 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหก้รรมการบริหารมีอาํนาจดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมาย 

เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษัท เวน้แต่รายการท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ 

(2) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

(3) กาํหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน กาํหนดงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจาํปี และ

งบประมาณรายจา่ยประจาํปี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมติั และดาํเนินการตาม

แผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคลอ้งกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

(4) มีอาํนาจดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัท รวมทั้งจดัตั้งโครงสรา้งองคก์ร 

และการบริหาร โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้ง และการ

เลิกจา้งของพนักงานของบริษัท  

(5) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการกูห้รือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการเขา้เป็น 

ผูค้ํ้าประกนั หรือการชาํระเงินหรือใชจ้่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงิน

เพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดาํเนินงานต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ี มีการกาํหนดวงเงินสาํหรบั

แต่ละรายการไม่เกนิกวา่ 100 ลา้นบาท หรือจาํนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัท 

มอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้ นอยู่กบัดุลย

พินิจของคณะกรรมการบริษัท 

(6) มีอาํนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจา้หน้าท่ีของบริษัทในตาํแหน่งท่ีไม่สงูกวา่ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

(7) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายในแต่ละชว่งเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 

 

อน่ึง การอนุมัติรายการดังกล่าวขา้งตน้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเขา้ทํารายการท่ีทําให้

คณะกรรมการบริหารหรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร  สามารถอนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ี

ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใด (ตาม

ขอ้บังคับบริษัทฯ และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศกาํหนด) กบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัการเขา้ทาํ

รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว  ้ทั้งน้ี 

กรรมการบริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองดงักล่าวไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน โดยคณะกรรมการมี

อํานาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขต อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารไดต้ามท่ีจําเป็นหรือ

เห็นสมควร  
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํนาจหน้าท่ีดงัน้ี 

(1) สอบทานความถกูตอ้งของรายงานทางการเงินของบริษัท และความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มลู

ของบริษัทฯในกรณีท่ีเกดิรายการเกี่ยวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อให้

มัน่ใจวา่งบการเงินของบรษัิทมีความถกูตอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป   

(2) สอบทานระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) 

ของบริษัทฯ  เพือ่ใหบ้ริษทัฯ มีระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน 

( Internal Audit ) ท่ีมีความเหมาะสม  เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพ  

(3) สอบทานการปฏิบติัของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ , 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทท่ีกาํหนดไว ้

(4) พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึงพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี 

(5) ปฏิบติังานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีบทบาทดงัต่อไปน้ี 
(1) กาํหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวม(Integrated Risk Management) โดยให้

ครอบคลุมความเสี่ยงหลกัของธุรกิจ เชน่ ความเส่ียงจากธุรกจิ (Business Risk) ความเส่ียงดา้นการ

ปฏิบติัการ (Operational Risk) 

(2) เสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการเพื่อแต่งตั้งคณะทาํงานในการบริหารความเส่ียงแต่ละประเภทโดยให้

รายงานตรงต่อคณะกรรมการชุดน้ี 

(3) จดัอบรมและสมัมนาเชิงปฏิบติัการการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยเป้าหมายของบริษทั ขั้นตอน

การดาํเนินงาน หลกัเกณฑใ์นการประเมินความเส่ียง จดัลาํดบัความสาํคญัผลกระทบของความเสี่ยง

ต่าง ๆ  และแผนปฏิบติัการเพื่อป้องกนัหรือลดผลกระทบจากความเส่ียง  

(4) อนุมติัแผนการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และใหไ้ดร้บัการปฏบิติัทัว่ทั้งองคก์ร 

(5) ทบทวนความเพยีงพอของกรมธรรมป์ระกนัภยัและประกนัชีวติต่าง ๆ 

(6) ติดตามความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษัทตลอดจนกระบวนการบ่งช้ีและปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 

(7) ใหค้าํปรึกษา คาํแนะนําในการดาํเนินการบริหารความเส่ียง 

(8) ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความเส่ียงท่ีสาํคญั เพื่อเช่ือมโยงกบัการควบคุมภายใน 

(9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความเส่ียง และการจดัการความเส่ียง 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน มีบทบาทดงัต่อไปน้ี 
(1) กาํหนดอตัราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ใหก้บัคณะกรรมการทุกคณะเพื่อผ่านการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริษัทกอ่นท่ีจะขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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(2) กําหนดอัตราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ใหก้ับผูบ้ริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรอง

กรรมการผูจ้ดัการเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท 

(3) ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้

มอบหมาย 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบัติงานและดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหารไดม้อบหมาย ซ่ึงอยู่

ภายใตว้ตัถุประสงค ์กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัท ในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ

ของบริษัท 

(2) การอนุมัติค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้

เป็นไปตามงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี ไม่

รวมการกูย้มืเงิน และการคํ้าประกนั 

(3) การอนุมติัการจ่ายเงินในการบริหาร โดยกาํหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจในการจ่ายเงินในการ

บริหารแต่ละครั้งมีมลูค่าไมเ่กินกวา่ 5 ลา้นบาท 

(4) การพิจารณาจดัหาทาํเลเพื่อการขยายสาขาและพิจารณาการเปิดสาขา รวมถึงการอนุมติัการเช่าพื้ นท่ี

เพื่อเปิดสาขา โดยผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร 

ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการไม่มีอาํนาจในการดาํเนินงานใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการ

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยท่ี์สาํคญัของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีกรรมการผูจ้ดัการ

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบั

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ซ่ึงรายการหรือเรื่องดงักล่าวตอ้งนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหค้วาม

เห็นชอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ 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)์ 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 (นายสมเกียรติ เจริญกุล ) 

คณะกรรมบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
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9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหาร 

      9.2.1 กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารมาจากการคดัเลือกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ  

       บริษัทฯ โดยไมผ่่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากในปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะ  

       กรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคดัสรรบุคคลผูมี้คุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณก์ารทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

       รวมทั้งมีคุณสมบติัตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ 

       กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ จากน้ัน  

       จึงนําเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือพึงเลือกไดใ้นครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้บัการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจาํนวนกรรมการท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

      9.2.2 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัทฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบติัของผูท่ี้จะไดร้บัการ 

      แต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดยตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ีใหนั้บ

รวมหุน้ท่ีถือ โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

(2) เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจาํจากบริษัท 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

(3) เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและบริหารงาน

ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไมม่ีผลประโยชน์หรือส่วนได้

เสียในลกัษณะดงักล่าวในเวลา 1 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ยกเวน้คณะกรรมการของ

บริษัทไดพ้ิจารณาอย่างรอบครอบแลว้เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อ

การปฏิบติัหน้าท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ 

(4) เป็นกรรมการท่ีไมใ่ชเ่ป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

(5) เป็นกรรมการท่ีไมไ่ดร้บัการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

(6) เป็นผูท่ี้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการของบริษัทไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษัท รวมทั้งผูท่ี้เกีย่วขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 
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9.3.ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

      9.3.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน     

จาํนวน จาํนวนเงิน จาํนวน จาํนวนเงิน

(ท่าน) (บาท) (ท่าน) (บาท)

เบ้ียประชุม และบาํเหน็จกรรมการ

1.นายณรงค ์ศรีสอา้น 540,000 -ไมมี่-

  ประธานกรรมการ

2.นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 390,000 -ไมมี่-

   รองประธานกรรมการ

3.นายตนั ภาสกรนที 3,060,000 60,000

   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ

4.นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร 2,045,000 330,000

   กรรมการ

5.นายโช เอวีย่ จ้ิน 2,045,000 330,000

   กรรมการ

6.นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 270,000 -ไมมี่-

   กรรมการ

7.นายอวยชยั ตนัทโอภาส 270,000 -ไมมี่-

   กรรมการ

8.ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์ 350,000 -ไมมี่-

   กรรมการ

9.นายสมเกียรติ เจริญกุล -ไมมี่- -ไมมี่-

   กรรมการ

10.นายชลกานต ์บุปผเวส 240,000 -ไมมี่-

    กรรมการ

11.นายวกิรม คุม้ไพโรจน์ 50,000 -ไมมี่-

    กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

    ตรวจสอบ

12.นายวรีะชยั ตนัติกุล 420,000 -ไมมี่-

    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

13.นายชยั จรุงธนาภิบาล 500,000 -ไมมี่-

    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายการ

ปี 2549 ปี 2548

13 11
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จาํนวน จาํนวนเงิน จาํนวน จาํนวนเงิน

(ท่าน) (บาท) (ท่าน) (บาท)

เบ้ียประชุม และบาํเหน็จกรรมการ 13 11

กรรมการชุดเก่า

14. พล.ต.อ.พงษ์อาํมาตย ์อาํมาตยกุล 300,000  - ไมมี่ -

    กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

    ตรวจสอบ

15.นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร ์อารเ์ธอร์ 1,000,000  - ไมมี่ -

   กรรมการ

16.นางสาวฐิติมา ศรีอุทยัศิริวงศ์  - ไมม่ี - 30,000

   กรรมการ

17.นางดารุณี กฤตบุญญาลยั  - ไมม่ี - 15,000

   กรรมการ

18.นายดาํรงค ์พฤกษะริตานนท์  - ไมม่ี - 30,000

   กรรมการ

19.นางสุลาวลัย ์พฤกษะริตานนท์  - ไมม่ี - 30,000

   กรรมการ

20.นายสุเนตร เอมวฒันา  - ไมม่ี - 130,000

   กรรมการ และเลขานุการ

21.นายนพพร พิชา 62,500 817,500

  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

22.นายเกรียง ยรรยงดิลก 50,000 605,000

    กรรมการตรวจสอบ

23.นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ 50,000 605,000

    กรรมการตรวจสอบ

รวมเบ้ียประชุมและบาํเหน็จ 11,642,500 2,982,500

รายการ

ปี 2549 ปี 2548

10,630,000เงินเดือนและโบนัสกรรมการและผูบ้ริหาร 7 20,139,503 6
 

หมายเหตุ : 1) นางดารุณี กฤตบุญญาลยั ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 

  2) นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ นางสาวฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์ นายดํารง พฤกษะริตานนท ์      

นางสุลาวลัย ์พฤกษะริตานนท ์และนายสุเนตร เอมวฒันา กรรมการไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 

26 มกราคม 2549 
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  3) นายนพพร พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเกรียง ยรรยงดิลก กรรมการตรวจสอบ และ      

นายไพรสัณฑ ์วงศ์สมิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผล

ตั้งแต่วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ ์2549 

  4) พลตํารวจเอกพงษ์อาํมาตย ์อมาตยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2549  

9.3.2 การเขา้ร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงตามขอ้เสนอแนะของสาํนกังานคณะ 

กรรมการ ก.ล.ต. ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตรการอบรม                                              

รายช่ือกรรมการของบริษทัฯ          Directors Certification  Directors Accreditation Audit Committee 

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

1.นายณรงค ์ ศรีสอา้น  - รุ่นท่ี TCC/2547  - 
2.นายฐาปน สิริวฒันภกัดี  - รุ่นท่ี TCC/2547  -  

3.นายตนั ภาสกรนที  - รุ่นท่ี  12/2547  - 

4.นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร             รุ่นท่ี 44/2547 รุ่นท่ี  12/2547  - 

5.นายโช เอวีย่ จิ้ น  - รุ่นท่ี  16/2547  -  

6.นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร              รุ่นท่ี 26/2546  -   - 

7.นายสมเกียรติ เจริญกุล                รุ่นท่ี 79/2549 รุ่นท่ี  21/2547    รุ่นท่ี 1/2547                  
8.นายอวยชยั ตนัทโอภาส  - รุ่นท่ี TCC/2547  - 
9.ดร.พิษณุ วเิชียรสรรค ์  - รุ่นท่ี TCC/2547  - 
10.นายชลกานต ์บุปผเวส  - รุ่นท่ี TCC/2547  - 
11.นายวกิรม คุม้ไพโรจน์  -  -   - 
12.นายวรีะชยั ตนัติกุล                รุ่นท่ี 37/2546  -   - 

13.นายชยั จรุงธนาภิบาล                รุ่นท่ี 29/2546        -      รุ่นท่ี 4/2548  
                      

9.3.3ค่าตอบแทนอ่ืน 

 - ไมมี่ – 

9.4 การกาํกับดแูลกิจการ 

    คณะกรรมการเขา้ใจบทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ และไดศึ้กษาแนว 

    ทางการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี 15 ขอ้และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นไปตาม 

    แนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อนํามาปรบัปรุงวธีิการดาํเนินงานของบริษัทเพื่อสรา้งความโปรง่ใสในการ 

    ทาํงาน การดาํเนินการใหม้ีจริยธรรมทางธุรกิจ การจดัทาํระบบควบคุมภายในต่าง ๆ  รวมถึงการใหค้วามสาํคญัของความ 

    เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั อีกทั้งยงัไดพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 

    สอบ (Audit Committee) เพื่อชว่ยดแูลระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด 
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9.5 การดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน 

     9.5.1 บริษัทฯ ไดมี้นโยบายหา้มกรรมการและผูบ้ริหารในการนําขอ้มลูภายในท่ีมีสาระสาํคญัของบริษัทฯ ซ่ึงยงัไมเ่ปิดเผย 

             ต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั  ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  โดยกรรมการ  

             ผูบ้ริหารและพนักงานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีทราบขอ้มลูภายใน ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  

             ในชว่งระยะเวลา 1 เดือน กอ่นการเปิดเผยงบการเงินใหแ้กส่าธารณชน 

    9.5.2 บริษัทฯ ไดด้าํเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารฝ่ายต่างๆ ใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีในการถือครองหลกัทรพัยใ์นบริษัทฯ ของ 

            ตนเอง คู่สมรส  และบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต่์อสาํนัก 

            งานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่ 

            พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

  ทั้งน้ี บริษัทฯ ยงัไดก้าํหนดโทษสาํหรบักรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนําขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ไปใชเ้พื่อ         

            ประโยชน์ส่วนตวัไวใ้น ระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขั้นใหอ้อกจากงาน   

9.6 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีพนักงานทั้งส้ินจาํนวน 3,187 คน (ไม่รวมกรรมการและผูบ้ริหารตาม

ขอ้ 9.1) โดยแบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

สายงาน จาํนวนพนกังาน (คน) 

สาํนักงาน  172 

รา้นอาหาร      2,557 

โรงงาน  458 

ในปี 2549 พนักงานมีผลตอบแทนในรปูของเงินเดือนเพียงอยา่งเดียวรวมทั้งส้ิน 319.85 ลา้นบาท 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

 กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนักงานทุกคน โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็น

ส่วนหน่ึงของความสาํเร็จของบริษัท  ทั้งน้ีกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการพฒันาพนักงาน โดยแบ่งกลุ่มพนักงานสาํหรบัพฒันา

ออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือใหส้ามารถพฒันาไดต้รงตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและลกัษณะงานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พนักงานกลุ่ม

รา้นอาหาร พนักงานกลุ่มโรงงาน พนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1 พนักงานกลุ่มรา้นอาหาร (Restaurant) บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการฝึกอบรมประเภทรา้นอาหาร (Restaurant 

Operation Training System) โดยมีหลกัสตูรต่างๆ เพื่ออบรมพนักงานตั้งแต่พนักงานในระดับปฏิบติัการ ไปจนถึงพนักงาน

ระดับบริหาร รวมทั้งจดัใหมี้การฝึกอบรมเฉพาะกิจสําหรบัสาขาต่างๆ เพื่อใหก้ารบริการอยู่ในระดับมาตรฐานท่ีบริษัทฯ ได้

กาํหนดไว ้ซ่ึงระบบการฝึกอบรมประเภทรา้นอาหารดงักล่าวน้ี แบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ ไดแ้ก ่

1.1 หลกัสตูรสาํหรบัพนักงาน (Crew Member Training Excellence) เป็นหลกัสตูรสาํหรบัพนักงานหน้ารา้น 

เช่น พนักงานเก็บโต๊ะ พนักงานเสิรฟ์ พนักงานเก็บเงิน พนักงานตอ้นรบั เป็นตน้ และพนักงานหลงัรา้น เช่น พนักงานเตรียม
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อาหาร พนักงานปรุงอาหาร พนักงานประกอบอาหาร รวมทั้งหวัหน้ากะ เป็นตน้ โดยเน้ือหาในหมวดน้ีส่วนใหญ่เน้นดา้นการ

บริการ การรกัษาความสาะอาด และคุณภาพของอาหาร เป็นหลกั 
1.2 หลกัสตูรสาํหรบัทีมผูจ้ดัการรา้น (Management Training Excellence) เป็นหลกัสตูรสาํหรบัพนักงานระดบั

หวัหน้า ผูจ้ดัการรา้นฝึกหดั ผูช้่วยผูจ้ดัการา้น ผูจ้ดัการรา้น และผูจ้ดัการเขต เป็นตน้ โดยเน้ือหาในหมวดน้ีส่วนใหญ่เน้นดา้น

การบริหารผลิตภัณฑ ์การบริหารสินคา้คงคลัง การบริหารคน การบริหารเงินสด ความเป็นผูนํ้า การวางแผน การบริหาร

ตน้ทุน การบริหารค่าใชจ้่าย รวมทั้งการสรา้งยอดขายและกาํไร เป็นตน้ 

1.3 พนักงานกลุ่มโรงงาน (Factory) เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นดา้นการผลิต คุณภาพของผลิตภณัฑ ์และขั้นตอน การ

ทาํงาน เป็นตน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 ระบบ GMP และระบบ HACCP  

1.4 พนักงานกลุ่มสนับสนุน (Support) การพฒันาพนักงานในกลุ่มสนับสนุนต่าง ๆ น้ัน ถือวา่เป็นส่วน สาํคญั

อีกส่วนหน่ึงท่ีจะทาํใหธุ้รกิจดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ตามความคาดหวงัขององคก์ารท่ีจะใหฝ่้าย สนับสนุนเป็นเสมือนหุน้ส่วน

ทางธุรกิจ (Business Partners) จะมุ่งเน้นและส่งเสริมการพฒันาความรูค้วามสามารถโดยเรียนรูจ้ากการปฏิบติังานจริง จาก

การฝึกอบรมภายใน และจากคาํแนะนําของผูท่ี้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมทั้งการส่งไปอบรมจากสถาบันภายนอก 

เป็นตน้ 
 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํโครงสรา้งหลกัสตูรไว ้4 ระดบั เพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถของพนักงานทั้ง 3 กลุ่ม

ใหส้อดคลอ้งกนัไดแ้ก ่

 

1 หลกัสตูรปฐมนิเทศ (Orientation Program) เป็นหลกัสตูรสาํหรบัพนักงานใหม ่เพื่อแนะนําใหรู้จ้กับริษัท   ลกัษณะ

งานหรือขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน อีกทั้งช่วยใหพ้นักงานใหมป่รบัตวัเขา้กบังานและเพ่ือนร่วมงานในองคก์าร 

2  หลกัสตูรพฒันาความรู ้ความสามารถทัว่ไป (Corporate Training Program) เป็นหลกัสตูรเพื่อการพฒันาพนักงาน

ใหส้ามารถนําความรูม้าใชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงทางบริษัทฯ อาจจดัอบรมข้ึนภายในและภายนอกบริษัทฯ (In-House Training) 

หรือสง่พนักงานไปฝึกอบรมยงัสถาบนัฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ทั้งน้ีเพื่อการพฒันาความรู ้ ทกัษะ ความสามารถ

ของพนักงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสงูสุด 

3 หลกัสตูรพฒันาความรูเ้ฉพาะในงาน (Functional Training Program) เป็นหลกัสตูรเพื่อการพฒันาทกัษะ 

ความสามารถ หรือเทคนิคเฉพาะดา้นในงาน เชน่ ความรูเ้ก่ียวกบักระบวนการผลิต    ความรูเ้กีย่วกบัเทคนิคเฉพาะทาง หรือ

ความรูใ้นสายงานวชิาชีพต่างๆ   เป็นตน้  

4  หลกัสตูรพฒันาภาวะผูนํ้า (Leadership Development Program) เป็นหลกัสตูรเพื่อการพฒันาศกัยภาพดา้นภาวะ

ผูนํ้าของผูบ้ริหารในองคก์าร  

 
พนักงานกลุ่มรา้นอาหาร พนักงานกลุ่มโรงงาน พนักงานกลุ่มสนับสนุน ผูบ้ริหาร 

 
- 

 
- 

 
- 

หลกัสตูรพฒันาภาวะผูนํ้า 

(Leadership 
Development Program)

หลกัสตูรพฒันาความรู ้ความสามารถทัว่ไป (Corporate Training Program) :  
- การฝึกอบรมภายในบริษัท (In-House Training) 
- การฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ (Public Training) 

หลกัสตูรพฒันาความรูเ้ฉพาะในงาน (Functional Training Program) 
หลกัสตูรปฐมนิเทศ (Orientation Program)

 
โดยในปี 2549 บริษัทฯ ไดล้งทุนดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยป์ระมาณ 2.9 ลา้นบาท 
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10. การควบคมุภายใน 

ในการประชุมกรรมการครั้งท่ี 1/2547 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบควบคุมภายในโดยซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้ง

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีฝ่ายบริหารเป็นผูจ้ดัทาํสรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน

ดา้นต่างๆ 5 ส่วน คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  

ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารขอ้มลูและระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา่ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน

ท่ีมีประสิทธิภาพพอสมควร รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแลว้ สําหรับการควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืนของระบบการ

ควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั นอกจากน้ีเพื่อการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการไดส้่งเสริมและสนับสนุนใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการพฒันา

คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 

สาํหรบัการควบคุมภายในของบริษัทยอ่ยทั้งสองบริษัทน้ัน บริษัทฯ ไดก้าํหนดใหบ้ริษัทยอ่ยดาํเนินการจดัใหมี้ระบบการ

ควบคุมภายในท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัทฯ นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยงัไดด้ําเนินการจัดส่ง

เจา้หนา้ท่ีจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เขา้ไปตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษัทยอ่ย ซ่ึงท่ีผ่านมาพบวา่ บริษัท

ยอ่ยทั้งสองแห่งไดจ้ดัใหมี้การควบคุมภายในท่ีเพียงพอในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน เชน่เดียวกบับริษัทฯ 
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11.รายการระหว่างกนั 

11.1ลกัษณะของความสมัพนัธก์บับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีการทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ภายในปี 2549 ซ่ึงสามารถ

สรุปลกัษณะของความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี  

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ความสมัพนัธ ์

บริษัท แทงคก้ิ์ว เซอรว์สิ จาํกดั 
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       รอ้ยละ9.90 และดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ 

       กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม  

 
 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการของบริษัทฯ 

 
 ผูถื้อหุน้ใหญ่ของเป็นพี่ชายนายตนั ภาสกรนที (กรรมการผูจ้ดัการ)

 เจา้ของเป็นน้องภรรยาอดีตกรรมการผูมี้อาํนาจ 
 เจา้ของเป็นพี่สาวนายตนั ภาสกรนที 
 พี่สาวนางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร (รองกรรมการผูจ้ดัการ) 
 นอ้งชายนางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร  
 
 
 กรรมการผูม้ีอาํนาจร่วมกนั 3 ท่าน 
 
 
 กรรมการร่วมกนั 1 ท่าน 
 
 กรรมการผูม้ีอาํนาจร่วมกนั 1 ท่าน 

 
 กรรมการผูม้ีอาํนาจร่วมกนั 3 ท่าน 
 
 กรรมการผูม้ีอาํนาจร่วมกนั 3 ท่าน 
 
 กรรมการผูม้ีอาํนาจร่วมกนั 1 ท่าน 
 
 กรรมการผูมี้อํานาจเป็นน้องสาวของกรรมการผูมี้อํานาจ

ของบริษัท 
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11.2 ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ในปี 2549 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการทาํรายการระหว่างกนัอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจกบับุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ สามารถสรุปมลูค่าและลกัษณะของการทาํรายการระหวา่งกนัโดยแบ่งตามประเภทไดด้งัน้ี 

 
11.2.1ค่าเชา่               

                                    หน่วย: ลา้นบาท 

บริษทั บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ ค่าเช่า ปี2549  

บริษัทฯ  บจก. แทงคก้ิ์ว เซอรว์สิ ค่าเชา่พื้ นท่ีสาขาทองหล่อ 2.40 

บริษัทฯ  นายตนั  ภาสกรนที ค่าเชา่พื้ นท่ีสาขาชลบุรี 0.78 

บริษัทยอ่ย บ.ทิพยพ์ฒันอารเ์ขต จาํกดั ค่าเช่าพื้ นท่ีสาขาพนัทิพ 0.70 

 

                  11.2.2 รายการขายสินคา้กบักลุ่มคู่คา้ 

                                      หน่วย: ลา้นบาท 

บริษัท บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มูลค่าซ้ือปี2549 เจา้หน้ี ณ สิ้ นปี 2549

บริษัทฯและบริษัทยอ่ย บริษัท โอ.จี.ที จาํกดั 214.05 23.47 

บริษัท โอ.มารเ์ก็ตต้ิง จาํกดั 16.54 - 

รา้นออด้ีฮอทเบรดชอ๊ป 10.17 0.40 

นางสาวสุกญัญา สุขพนัธุถ์าวร 28.80 0.36 

นายจารุวร สุขพนัธุถ์าวร 2.45 - 

รวม 272.01 24.23 
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                      11.2.3 รายการซ้ือสินคา้กบักลุ่มบริษัทท่ีมีกรรมการผูอ้าํนาจร่วมกนั 

                                                                         หน่วย: ลา้นบาท 

บริษัท บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มูลค่าขายปี2549 ลกูหน้ี ณ ส้ินปี 2549 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ย บ. แพนอินเตอรฯ์ 10.59 2.53 

บ.ที.ซี.ซี.เทคโนโลย่ี 0.09 0.34 

บ.สุรากระทิงแดง(1988) 0.49 - 

บ.ไทยเบฟเวอเรจ มารเ์ก็ตต้ิง 0.22 - 

บ.ป้อมทิพย ์ 0.16 0.04 

บ.อาคเนยแ์คปปิตอล  0.61 0.06 

รวม 12.16 2.97 

                              

     11.3  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนั 

รายการระหวา่งกนัขา้งตน้เป็นรายการต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมาซ่ึงมีความจาํเป็นและเหมาะสมดงัน้ี 

11.3.1   ค่าเชา่ 

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

และ รา้นอาหาร “โอเค สุก้ี” สาขาชลบุรีกบัคุณตัน ภาสกรนที ในอัตราค่าเช่าท่ีเป็นอัตราตลาด 

เปรียบเทียบไดก้บัอตัราค่าเชา่ของพื้ นท่ีในบริเวณใกลเ้คียง  

 บริษัทฯ ยงัไดเ้ช่าพื้ นท่ีสาํหรบัเปิดรา้นอาหาร “โออิชิ ราเมน” สาขา พนัธทิ์พย ์งามวงศว์าน กบั บ.

ทิพยพ์ฒัน อารเ์ขต จาํกดั ในอตัราค่าเชา่ท่ีเป็นอตัราตลาดตามเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจ 

11.3.2 รายการขายสินคา้กบักลุ่มคู่คา้ 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ย ขายสินคา้ใหก้บักลุ่มคู่คา้ ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีขายใหก้บั

กิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

11.3.3 รายการซ้ือสินคา้กบักลุ่มบริษัทท่ีมีกรรมการผูมี้อาํนาจรว่มกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย ซ้ือสินคา้กับกลุ่มบริษัทท่ีมีกรรมการผู ้มีอํานาจร่วมกันบางท่าน ใน

เง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจเชน่เดียวกบัท่ีขายใหก้บักิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 
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ดงัน้ัน รายการระหว่างกนัดังกล่าวขา้งตน้จึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งน้ี  

หากจําเป็นตอ้งมีรายการประเภทน้ีอีก บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ และ

ขอใหก้รรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียงงดออกเสียงตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 11.5 
 

11.4 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 

กรณีท่ีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ เกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย 

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็น

เก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการ

พิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึ้ น คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจา้งใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชี

ของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใชป้ระกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 
 

11.5 นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหวา่งกนัเกิดข้ึนอีก เน่ืองจากรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ เป็นไป

ตามการดาํเนินธุรกิจการคา้ปกติ ซ่ึงบริษัทฯ ยงัคงยึดถือนโยบายท่ีจะดาํเนินการใหร้ายการระหวา่งกนัดงักล่าว

เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทัว่ไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้ ง น้ี บริษัทฯ จะให้

คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษัท หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึง

ความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดว้ย โดยรายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนใน

อนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์

และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีสาํคญัของ

บริษัท ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

สาํหรบัรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส้่วนเสีย 

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตน้ัน บริษัทฯ จะจดัใหม้ีการทาํสญัญาใหถ้กูตอ้ง และจะให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะวา่งจา้งใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่ง

กนัดงักล่าว เพื่อนําไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั้งน้ีบริษัทจะ

เปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  
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12. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

12.1 งบการเงิน 

สรุปรายงานสอบบญัชี 

รายงานของผูส้อบบัญชีสาํหรบังบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2547- 2549 ตรวจสอบโดย นางสาวสมบูรณ ์

ศุภศิริภิญโญ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดแ้สดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีแบบไม่มี

เง่ือนไขว่า งบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โดยถูกตอ้งตามควรในสาระสําคัญตาม

หลกัการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป 

        12.2 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

          12.2.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

     บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ ผูส้อบบญัชีของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมามี

จาํนวนเงินรวม 3,700,000 บาท  

 12.2.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

      - ไมมี่ –  
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ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ  

 

            หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2549 2548 2547 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 21,804 299,384 328,437 

เงินลงทุนระยะสั้น - - 30 

ลกูหน้ีการคา้ 375,998 261,111 313,809 

สินคา้คงเหลือ 194,399 333,922 188,529 

สินทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืน 21,474 36,403 38,700 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั - - 3,000 

เงินลงทุนทัว่ไป 6,500 6,500            -  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 1,703,059 1,659,729 1,362,605 

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 112,919 83,448 85,220 

สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน 51,236 48,362 44,780 

รวมสินทรพัย ์ 2,487,389 2,728,859 2,365,110 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17,241 95,277 71,404 

เจา้หน้ีการคา้ 303,316 318,068 363,130 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี - -  6,100 

ค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย 199,931 157,788 142,814 

เจา้หน้ีอ่ืน 63,267 106,934 88,545 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ 34,257 38,136 23,520 

รายไดร้อตดับญัชี 2,950 3,524 3,837 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 83,000 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 54,239 67,303 77,504 

รวมหน้ีสิน 675,200 787,030 859,854 

ทุนจดทะเบียน 375,000 375,000 375,000 

ทุนชาํระแลว้       375,000       375,000 375,000 
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 609,402 609,402 609,402 

สาํรองตามกฎหมาย 37,500 37,500 24,361 

กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 790,287 919,927 496,493 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 1,812,189 1,941,829 1,505,256 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,487,389 2,728,859 2,365,110 



  บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 53 

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ 

    หน่วย: พนับาท 

 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2549 2548 2547 

รายไดจ้ากการขาย 3,950,425 4,666,539 3,271,935 

รายไดอ่ื้น 18,219 15,789 11,055 

รายไดร้วม 3,968,644 4,682,328 3,282,990 

ตน้ทุนขายและบริการ 2,630,646 2,951,368 1,990,201 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 1,121,400 1,074,980 764,508 

กาํไรกอ่นดอกเบ้ียจา่ยและภาษีเงินได ้ 216,598 655,980 528,281 

ดอกเบ้ียจ่าย (7,880) (5,268) (18,930) 

ภาษีเงินได ้ (19,608) (26,639) (22,124) 

กาํไรสุทธิ 189,110 624,073 487,227 

จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก(พนัหุน้) 187,500 187,500 163,729 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน  
(มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 2 บาท) 

1.01 3.33 2.98 

    

 
 
                                                                                               หน่วย: พนับาท 

 

 รายการ 
งบการเงินรวม 

2549 2548 2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 469,809 745,238 774,074 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (342,721) (516,213) (717,987) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (404,667) (258,078) 232,241 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)

เพิ่มข้ึนสุทธิ 

(277,579) (29,053) 288,329 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

รายการ งบการเงินรวม 

2549 2548 2547

อตัราส่วนสภาพคล่อง    

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.99 1.30 1.25 

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.64 0.78 0.92 

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.70 1.06 1.26 

  อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหน้ีการคา้ (เท่า) 12.40 16.23 16.56 

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 29.03 22.18 21.74 

  อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 9.96 11.30 14.37 

  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 36.15 31.86 25.06 

  อตัราหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 8.47 8.67 8.79 

  ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 42.52 41.55 40.96 

  วงจรเงินสด (วนั) 22.66 12.49 5.83 

    

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

  อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 33.41% 36.75% 39.17% 

  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 5.02% 13.72% 15.81% 

  อตัรากาํไรอื่น (%) 0.46% 0.34% 0.34% 

  อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 236.82% 116.42% 149.66% 

  อตัรากาํไรสุทธิ (%) 4.77% 13.33% 14.84% 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 10.08% 36.21% 52.99% 

    

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 7.25% 24.50% 27.43% 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 26.83% 55.15% 57.68% 

  อตัราการหมุนของสินทรพัย ์(เท่า) 1.52 1.84 1.85 

    

อตัราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน    

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.37 0.41 0.57

  อตัราส่วนเงินกูย้มืต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.01 0.05 0.11 

  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 63.11 147.54 43.06 

  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 51.56% 51.08% 38.48%
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12.3 คาํอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 ผลการดาํเนินงาน -รวม                                                                                             (ลา้นบาท)   

 
ปี 2549 ปี 2548 

เทียบกบั 
 ปี 2548 

รายไดจ้ากการขายรวม 3,950.4 4,666.5 (15.4%) 
ตน้ทุนรวม 2,630.6 2,951.3 (10.9%) 
กาํไรขั้นตน้ 1,319.8 1,715.2 (23.1%) 
ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร 1,121.4 1,075.0 4.3% 
ดอกเบ้ียจ่าย 7.9 5.3 49.6% 
กาํไรสุทธิ 189.1 624.1 (69.7%) 
กาํไรต่อหุน้(บาท) 1.01 3.33 (69.7%) 

 
 
ผลการดาํเนินงานรวม – แยกตามประเภทธุรกิจ                                                                     (ลา้นบาท) 

 
ปี 2549 ปี 2548 

เทียบกบั 

 ปี 2548 
รายไดจ้ากการขาย-อาหาร 1,802.3 1,581.8 13.9% 
รายไดจ้ากการขาย-
เคร่ืองด่ืม 

2,148.1 3,084.7 (30.4%) 

รวมรายไดจ้ากการขาย 3,950.4 4,666.5  (15.4%) 
กาํไรสุทธิ-อาหาร 48.6 58.2 (16.6%) 
กาํไรสุทธิ-เคร่ืองด่ืม 140.5 565.9 (75.2%) 
รวมกาํไรสุทธิ 189.1 624.1 (69.7%) 

 
 

รายได ้

ในปี 2549 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายรวมทั้งส้ิน 3,950.4 ลา้นบาท ลดลง (15.4%) จากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายไดจ้าก
การขาย 4,666.5 ลา้นบาท โดยมีรายไดจ้ากการขายอาหารจาํนวน 1,802.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 45.6 จากรายไดจ้าก
การขายรวม และรายไดจ้ากธุรกจิเคร่ืองด่ืมจาํนวน 2,148.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 54.4 จากรายไดจ้ากการขายรวม ทั้งน้ี 

การลดลงของรายไดจ้ากการขายเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมาจากการลดลงของรายไดจ้ากธุรกิจเคร่ืองด่ืม (30.4%) 
เน่ืองจากยอดขายท่ีสงูในปี 2548 ซ่ึงเป็นผลจากการส่งเสริมการขายรายการ "30 ฝา 30 ลา้น" ในไตรมาสท่ี 2/48 แต่ในไตร

มาสท่ี 4/48 รายไดจ้ากธุรกิจเคร่ืองด่ืม ถกูกระทบจากข่าวมาตรการแทรกแซงราคา  ทาํใหร้ายไดจ้ากการขายเร่ิมลดตํา่ลงมาก  

สาํหรบัรายไดจ้ากการขายอาหารเพ่ิมข้ึน 13.9% เน่ืองจากเปิดบุฟเฟ่ตเ์พิ่ม 2 สาขาปลายปี48 และเปิดชาบชิูเพิ่ม 1 สาขา และ 

ราเมน เพิ่ม 3 สาขาในปี 49 
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ตน้ทุนขาย 

ตน้ทุนขายรวมของบริษัทฯ ในปี 2549 เท่ากบั 2,630.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนขายรวมต่อรายไดจ้ากการขายรวม

ท่ี 66.6%   ตน้ทุนขายรวมในงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 2,951.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 63.3%ของรายไดจ้ากการขายรวม 

บริษัทฯ มีตน้ทุนขายสงูข้ึน เน่ืองจากยอดขายธุรกิจเคร่ืองด่ืมลดลง 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหารในปี 2549 และ ปี 2548 เท่ากบั 1,121.4  ลา้นบาท และ 1,075.0 ลา้นบาทตามลาํดบั 

โดยอตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ต่อยอดขายในปี 2549 เท่ากบั 28.4% ซ่ึงสูงกว่างวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึง

เท่ากบั 23.0%  เน่ืองจาก การเพิ่มข้ึนของอตัราส่วนค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายซ่ึงมีผลมาจากยอดขายของเคร่ืองด่ืมท่ีลดลง  

กาํไรสุทธิ 

กาํไรสุทธิรวมของบริษัทฯ ในปี 2549 เท่ากบั 189.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 4.8% และเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีกอ่นซ่ึงเท่ากบั 624.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 13.4% ของรายไดจ้ากการขาย กาํไรสุทธิรวมลดลง (69.7%) 

เป็นผลจากยอดขายเคร่ืองด่ืมลดลง 

ฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

 31 ธนัวาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 ลา้นบาท %ของสินทรพัย ์ ลา้นบาท        %ของสินทรพัย ์ 

สินทรพัยห์มุนเวยีน 613.7 24.7% 930.8 34.1% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุ์ทธิ 1,703.1 68.5% 1,659.7 60.8% 

สินทรพัยท่ี์ไมมี่ตวัตน 112.9 4.5% 83.4 3.1% 

สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน 57.7 2.3% 54.9 2.0% 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมทั้งส้ิน 2,487.4 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2548 จาํนวน (241.5) ลา้นบาท 

หรือเท่ากบั (8.9%) โดยมี(1) สินทรพัยห์มุนเวียนมลูค่า 613.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 24.7 ของสินทรพัยร์วม 

และ (2) สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนมลูค่า 1,873.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 75.3 ของสินทรพัยร์วม  

 

สินทรพัยห์มุนเวียน 

สินทรพัยห์มุนเวยีนลดลง (317.1) ลา้นบาท หรือ (34.1%) เน่ืองจาก 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 21.8  ลา้นบาทลดลงจากส้ินปี 48 จาํนวน (277.6) ลา้นบาทหรือ 

(92.7%)  ส่วนใหญ่ เน่ืองจากเงินสดสุทธิไดม้าจากการดําเนินงาน 469.8 ลา้นบาท  เปิดสาขาและก่อสรา้ง
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โรงงานใหม่ (294.7)  ลา้นบาท คืนเงินกูร้ะยะสั้นและดอกเบ้ีย (84.1) ลา้นบาท และการจ่ายปันผล (318.7) 

ลา้นบาท 

2. ลกูหน้ีการคา้สุทธิ  จาํนวน 376.0 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากส้ินปี 48 จาํนวน 114.9 ลา้นบาท หรือ 44.0% เน่ืองจาก
รอบจา่ยเงินของลกูหน้ีรายใหญ่รายหน่ึงตรงกบัวนัหยุด 

3. สินคา้คงเหลือ จาํนวน 194.4 ลา้นบาทลดลงจากส้ินปี 48 จาํนวน (139.5) ลา้นบาท หรือ (41.8%) เน่ืองจาก
รายไดจ้ากการขายธุรกิจเคร่ืองด่ืมลดลง 

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์– สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิเพิ่มข้ึน 43.3 ลา้นบาท หรือ 2.6% เน่ืองจาก 

 1. ปรบัปรุงสาขาเดิม และ เปิดสาขาใหมเ่พ่ิมอีก 4 สาขา (ชาบชิู 1 สาขา ราเมน 3 สาขา)  

 2. สรา้งโรงงานเคร่ืองด่ืมใหมท่ี่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เริ่มผลิตไดป้ลายไตรมาส 2 ปี 2549 

 3. โปรแกรมใหมเ่พื่อชว่ยเหลือในการวางแผนทรพัยากรและการคา้ (ERP) เร่ิมใชง้านตน้ปี 2550                                  

หน้ีสิน 

 31 ธนัวาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 

 ลา้นบาท %ของหน้ีสิน ลา้นบาท        %ของหน้ีสิน  

หน้ีสินหมุนเวยีน 618.0 91.5% 716.2 91.0% 

เงินกูร้ะยะยาว - - - - 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 57.2 8.5% 70.8 9.0% 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 675.2 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2548 จาํนวน (111.8) ลา้นบาท หรือ 

เท่ากบั (14.2%) เน่ืองจากการคืนเงินกูร้ะยะสั้นและเจา้หน้ีอ่ืน 

สว่นของผูถ้ือหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษัทฯ มีส่วนผูถื้อหุน้รวมทั้งส้ิน 1,812.2 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2548 จาํนวน (129.6) ลา้นบาท
หรือเท่ากบั (6.7%) โดยเป็นผลมาจาก 

 1. กาํไรสุทธิประจาํปีจาํนวน 189.1 ลา้นบาท 

 2. การจา่ยเงินปันผลจาํนวน (318.7) ลา้นบาท 
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สภาพคล่อง  

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดจ้ากกิจกรรมการดาํเนินงานในปี 2549 จาํนวน 469.8 ลา้นบาท ประกอบดว้ยกาํไรจากการ

ดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรพัยแ์ละหน้ีสินการดําเนินงานจาํนวน 494.3 ลา้นบาท สินทรพัยจ์ากการดําเนินงาน

ลดลง 26.3 ลา้นบาท และหน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมขึ้ น 50.8 ลา้นบาท กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 342.7 ลา้น

บาท สาํหรบัการเปิดโรงงานเพิ่มท่ีอมตะนคร การเปิดสาขารา้นอาหารเพิ่ม และซ้ือโปรแกรมใหม่ โดยมีกระแสเงินสดใชไ้ปจาก

กิจกรรมจดัหาเงิน 404.7 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินปันผลจ่าย 318.7 ลา้นบาท และการนําไปชาํระเงินกูร้ะยะสั้นพรอ้ม

ดอกเบ้ียจา่ย 86.0 ลา้นบาท บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตน้ปีเท่ากบั 299.4 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษัทมี

เงินสดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2549 จาํนวน 21.8 ลา้นบาท  

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2549 ตํา่กวา่ปี 2548 โดยอตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 

1.30 เท่า เป็น 0.99 เท่า และ อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ลดลง จาก 0.78 เท่าเป็น 0.64 เท่า เหตุท่ีลดลงเน่ืองจากเงิน

สดและเงินฝากธนาคารและสินคา้คงเหลือลดลงอยา่งมาก  

ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน 

บริษัทฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.41 และ 0.37 ในปี 2548 และ 2549 ตามลาํดบัอตัราส่วนดงักล่าว

ลดลงเน่ืองจากสว่นผูถื้อหุน้ลดลง 129.6 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2549 จาํนวน 189.1ลา้นบาท หกัดว้ย

เงินปันผลจา่ยจาํนวน 318.7 ลา้นบาท และเน่ืองจากหน้ีสินลดลง 111.8 ลา้นบาท จากการชาํระหน้ีระยะสั้นและเจา้หน้ีอ่ืน  

12.4 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

12.4.1 จากการท่ีตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียวเร่ิมอ่ิมตัวในปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีผลใหบ้ริษัทฯตอ้งเพิ่มค่าโฆษณาและ

ส่งเสริมการขายเพื่อรกัษาระดับยอดขาย จึงมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯค่อนขา้งมาก 

บริษัทฯ จึงไดว้างแผนท่ีจะขยายการส่งออกสินคา้ประเภทน้ีไปยงัต่างประเทศเพื่อเพ่ิมยอดขายอีกทาง

หน่ึง 

12.4.2 ในปัจจุบนั ผูบ้ริโภคมีกระแสความนิยมในการใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัสุขภาพเพิ่มข้ึน จึงหนัมานิยม

บริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทน้ําผลไม ้และเคร่ืองด่ืมประเภทชา ซ่ึงในปัจจุบนั บริษัทฯ ไดล้งทุนในธุรกิจ

การผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคดงักล่าว รวมทั้งยงัมี

แผนการออกรสชาติ เพิ่มและขนาดใหม่ข้ึนอีกดว้ย ดังน้ัน  หากกระแสความนิยมของผูบ้ริโภคใน

เครื่องด่ืมชาเขียวเปล่ียนแปลงไป อาจส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ได ้แต่อยา่งไรก็ตาม เพื่อ

ป้องกนัความเส่ียงในการลดลงของความนิยมการบริโภคชาเขียวพรอ้มด่ืม บริษัทฯ ไดข้ยายการผลิต

ไปยงัเคร่ืองด่ืมสุขภาพประเภทอ่ืนไดแ้ก่ เครื่องด่ืมอะมิโนโอเค  ไดเ้ร่ิมผลิตและจาํหน่ายในไตรมาส 4 

ปี 2548 และ เคร่ืองด่ืมน้ําสม้เซกิ ซ่ึงเริ่มผลิตและจาํหน่ายในไตรมาส 4 ปี 2549 นอกเหนือจาก

เคร่ืองด่ืมชาเขียว โดยใชก้าํลงัการผลิตท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั 
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13. ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

-ไม่มี- 
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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 22 กมุภาพนัธ์ 2550 ต่อผูส้อบ 

        บญัชี และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบ 

        การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและ 

        บริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ได ้

มอบหมายให้นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร หรือนายสมเกียรติ เจริญกลุ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือช่ือของนางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร หรือนายสมเกียรติ เจริญกุล กาํกบัไว ้ ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรอง
ความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

          ช่ือ นามสกุล          ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายณรงค ์ ศรีสอา้น 
ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

-นายณรงค์ ศรีสอ้าน- 

2. นายฐาปน  สิริวฒันาภกัดี รองประธานกรรมการ และรอง
ประธานกรรมการบริหาร 

-นายฐาปน สิริวฒันาภกัดี- 

3. นายตนั  ภาสกรนที กรรมการ และกรรมการบริหาร  -นายตัน ภาสกรนที- 

4. นายโช เอวีย่ จ้ิน  กรรมการ และกรรมการบริหาร  -นายโช เอว่ีย จิน้- 

5. นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร กรรมการ และกรรมการบริหาร  -นางสาวสุนิสา สุขพันธ์ุถาวร- 

6. นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร     กรรมการ และกรรมการบริหาร  -นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร- 

7. นายอวยชยั   ตนัทโอภาส        กรรมการ และกรรมการบริหาร -นายอวยชัย ตันทโอภาส- 

8. ดร.พิษณุ   วเิชียรสรรค ์       กรรมการ และกรรมการบริหาร  -ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์- 
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9. นายสมเกียรติ   เจริญกลุ        กรรมการ และกรรมการบริหาร  -นายสมเกียรติ เจริญกลุ- 

10.นายชลกานต ์ บุปผเวส        กรรมการ และกรรมการบริหาร  -นายชลกานต์ บปุผเวส- 

11. นายวกิรม  คุม้ไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

-นายวกิรม คุม้ไพโรจน์ - 

12.นายวรีะชยั  ตนัติกลุ     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  -นายวีระชัย ตันติกลุ- 

13. นายชยั    จรุงธนาภิบาล        กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - นายชัย จรุงธนาภิบาล- 

   

ผู้รับมอบอาํนาจ 

ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นางสาวสุนิสา             สุขพนัธ์ุถาวร กรรมการ และกรรมการบริหาร -นางสาวสุนิสา สุขพันธ์ุถาวร- 

2. นายสมเกียรติ            เจริญกลุ     กรรมการ และกรรมการบริหาร -นายสมเกียรติ เจริญกลุ- 
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การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการ 
บริษทัขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ขอ้มลูดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือ ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้
ในสาระสาํคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุอนัควร
สงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสะระสําคญั ขา้พเจา้ได้
มอบหมายให้ นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร หรือนายสมเกียรติ เจริญกุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร หรือนายสมเกียรติ เจริญกุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
          ช่ือ นามสกุล          ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายณรงค ์ ศรีสอา้น 
ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

-นายณรงค์ ศรีสอ้าน- 

2. นายฐาปน  สิริวฒันาภกัดี รองประธานกรรมการ และรองประธาน
กรรมการบริหาร 

-นายฐาปน สิริวฒันาภกัดี- 

3. นายตนั  ภาสกรนที กรรมการ และกรรมการบริหาร  -นายตัน ภาสกรนที- 

4. นายโช เอวีย่ จ้ิน  กรรมการ และกรรมการบริหาร  -นายโช เอว่ีย จิน้- 

5. นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร กรรมการ และกรรมการบริหาร  -นางสาวสุนิสา สุขพันธ์ุถาวร- 

6. นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร     กรรมการ และกรรมการบริหาร  -นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร- 

7. นายอวยชยั   ตนัทโอภาส        กรรมการ และกรรมการบริหาร -นายอวยชัย ตันทโอภาส- 

8. ดร.พิษณุ   วเิชียรสรรค ์       กรรมการ และกรรมการบริหาร  -ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์- 

9. นายสมเกียรติ   เจริญกลุ        กรรมการ และกรรมการบริหาร  -นายสมเกียรติ เจริญกลุ- 

10.นายชลกานต ์ บุปผเวส        กรรมการ และกรรมการบริหาร  -นายชลกานต์ บปุผเวส- 

11. นายวิกรม  คุม้ไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

-นายวกิรม คุม้ไพโรจน์ - 

12.นายวีระชยั  ตนัติกลุ     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  -นายวีระชัย ตันติกลุ- 

13. นายชยั    จรุงธนาภิบาล        กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - นายชัย จรุงธนาภิบาล- 

 

 



  บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 
  

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 4 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นางสาวสุนิสา             สุขพนัธ์ุถาวร กรรมการ และกรรมการบริหาร -นางสาวสุนิสา สุขพันธ์ุถาวร- 

2. นายสมเกียรติ            เจริญกลุ     กรรมการ และกรรมการบริหาร -นายสมเกียรติ เจริญกลุ- 

 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 1 

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 78 ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิตกิตติมศกัดิ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

0 ไม่มี 2549-ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 

 

ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
 
 
ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการบริษทั 
และประธาน 
กรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการบริษทั 
และรองประธาน
กรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการบริษทั
และประธาน
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการบริษทั, 
รองประธานกรรมการ 
บริหาร และกรรมการ 
กาํหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการบริษทั 
 

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

 
 

บริษทั ไทยแอลกอฮอล ์จาํกดั (มหาชน)  
บริษทั สุราบางยีข่นั จาํกดั 
บริษทั ไทยเบฟเวอร์เรจแคน จาํกดั  
บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน)
  
 
 
บริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลลอ็กซ์ จาํกดั 
 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 2 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการบริษทั 
 
กรรมการบริหาร  
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการบริษทั  
  
ประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั อุตสาหกรรมทาํเครื่องแกว้ไทย  จาํกดั  
(มหาชน)  
บริษทั  คอมลิงค ์ จาํกดั 
บริษทั ทรู คอร์เปอร์เรชัน่ จาํกดั(มหาชน) 
บริษทั ธนากรผลิตภณัฑน์ํ้ามนัพืช จาํกดั 
บริษทั ปรีดาปราโมทย ์ จาํกดั 
บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร จาํกดั(มหาชน) 
บริษทั อิสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเรียลเอสเตท  
(ระยอง) จาํกดั 
บริษทั อาหารสยาม จาํกดั (มหาชน) 

 นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 31 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 2549 - ปัจจุบนั 
 
 
2547 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
 
2545 – ปัจจุบนั 
 
2544 - ปัจจุบนั 

รองประธานกรรมการบริษทั
และรองประธาน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการรองกรรมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่ 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการบริหาร 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั เบียร์ไทย (1991) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ทศภาค จาํกดั 
บริษทั ไทยแอลกอฮอล ์จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั อุตสาหกรรมเครื่องแกว้ไทย จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 3 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

2544 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษทั สุรากระทิงแดง 
นายตนั  ภาสกรนที 47 ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์   

                          มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
26.45 คู่สมรส 

นางสาวสุนิสา   
2542 – ปัจจุบนั 
 
2543 - ปัจจุบนั 

กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั 

     2544 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 

นางสาวสุนิสา  สุขพนัธุ์ถาวร 36 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 

 
 

นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 52 ปริญญาตรี 
 
 
 

บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 1)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- วฒุิบตัรคอมพิวเตอร์บริหาร  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- Directors Certification Program The 

0 - ปัจจุบนั 
 
2547 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการบริษทัและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการและกรรมการ
ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ
ใหญ่ 

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



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 4 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

Thai Institute of Directors 2547 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการรอง บริษทั เบียร์ทิพย ์บริวเวอร์รี่ (1991)จาํกดั 
         กรรมการผูจ้ดัการ  
        2544 - ปัจจุบนั 

2540 - 2547 
กรรมการบริหาร 
กรรมการและกรรมการรอง
กรรมการผูจ้ดัการ 

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

นายพิษณุ วเิชียรสรรค ์ 50 - Ph.D.Engnieering Techcal University Berlin, 
West Germany  
- Master Brewer, The Scandinavian School  
of Brewing, Denmark 
 
 
 

0 - ปัจจุบนั 
 
2549-ปัจจุบนั 
 
2546- ปัจจุบนั 
 
 
2546– ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทัและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการและกรรมการ
ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ
ใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั เบียร์ไทย (1991)  จาํกดั (มหาชน) 

        2543 - 2546 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เบียร์ไทย (1991) จาํกดั (มหาชน) 
 นายอวยชยั ตนัทโอภาส 57 -St.Louis University, Missouri,USA:B.Sc 

   Accounting 
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- The European Institute of Business Administratio
(INSEAD) 
- Advance Managememt Programmer (AMP) 

0 - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
 
2538 – 2545 
 
2537 – 2538 

กรรมการบริษทัและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการ 
ผูช้่วยกรรมการ 
ผูอ้าํนวยการใหญ่ 
กรรมการอ ํานวยการและ
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ริชมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั  
 
บริษทั สาริน พรอพเพอร์ตี้ จาํกดั  



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 5 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

2526 – 2537 
 
2523 - 2526 

ผู ้อ ํานวยการฝ่ายการตลาด
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
ผูจ้ดัการกลุ่มผลิตภณัฑ ์

บริษทั ริชมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั  
 
บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

นายสมเกียรติ เจริญกุล 65 พาณิชยศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 
 

0 - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
 
 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
2542 – 2544 

กรรมการบริษัทและ

กรรมการบริหาร 

 

กรรมการ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหา    
กรรมการ 
กรรมการ 
รองอธิบดี กรมสรรพากร 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 

บริษัท เมืองกิจ จาํกดั 
บริษัท จนัทบุรี รีสอรต์ แอนด ์สปา จาํกดั 
กระทรวงการคลงั 

นายชลกานต ์บุปผเวส 63 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์การคา้ระหวา่งประเทศ 

HITOTSUBASHI UNIVERSITY TOKYO JAPAN 

 

0 - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริษัทและ

กรรมการบริหาร 

รองประธานกรรมการ   

บริหาร /กรรมการบริหาร  
/กรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหาร /  

กรรมการบริษัท 

กรรมการผูจ้ดัการ  

ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหาร /  

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

บริษัท ที.ซี.ซี แลนด ์จาํกดั 
บริษัท ที.ซี.ซี แลนด ์คอมเมอรเ์ชียล จาํกดั 
บริษัท ที.ซี.ซี แลนด ์เลเชอร ์จาํกดั 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ 
ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(ศนูยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติ์) 
บริษัท โกลเดน้ท ์เวลธ ์จาํกดั 

บริษัท สปอรต์ แอนด ์รีครีเอชัน่เอ็นเตอร์

ไพรส์ จาํกดั 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 6 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 

กรรมการบริษัท  

กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริษัท  

กรรมการบริษัท  

 
บริษัท นอรธ์ปารค์กอลฟ์แอนดส์ปอรต์คลบั 

จาํกดั (สโมสรราชพฤกษ์) 
บริษัท ที.ซี.ซี แคปปิตอล แลนด ์จาํกดั 

นายวิกรม คุม้ไพโรจน์ 60 ปริญญาตรี อกัษรศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวชิา

ประวตัิศาสตรแ์ละภาษาฝรัง่เศส จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท สาขาวิชาประวตัิศาสตรค์วามสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ Michigan State University 

ปริญญาเอก สาขาวิชาประวตัิศาสตรค์วามสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ Michigan State University 
ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขา Humanities   

จาก  Schiller International University 

 
 

0 - ปัจจุบนั 
 
2549  
2546 – 2549 
 
2545   
2543 – 2544 
 
2540 – 2542 
 
2539 
2534 – 2538 
2532 – 2533 
 
2531 
 
2528 – 2531 
 
 
 
2525 – 2527 

กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ  
เอกอคัรราชทตู  
เอกอคัรราชทตู 
เอกอคัรราชทตู  
รองปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ         
เอกอคัรราชทตู 
เอกอคัรราชทตู 
เอกอคัรราชทตู 
เอกอคัรราชทตู 
เอกอคัรราชทตูประจาํ

กระทรวงการต่างเทศ 
เอกอคัรราชทตู 

 
ที่ปรึกษา   

 
อคัรราชทตูที่ปรึกษา 
 
ผูอ้าํนวยการกองอเมริกา 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร 

ณ ประจาํประเทศไอรแ์ลนด ์  
ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี  
กระทรวงการต่างประเทศ         
  
ณ กรุงเวลลิงตนั ประเทศนิวซีแลนด ์ 
ประเทศซามวั และราชอาณาจกัรตองกา 

ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซีย 
ณ สิงคโปร ์ประเทศสิงคโปร ์
รบัผิดชอบทวีปยุโรป 
 

สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงลอนดอน 

ประเทศองักฤษ   
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงลอนดอน 

ประเทศองักฤษ 
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงลอนดอน 

ประเทศองักฤษ   
กรมการเมือง   



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 7 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

2524 
 
 
 
2519-2523 
 

2516 – 2518  
2515  

  

ผูอ้าํนวยการกองประมวล

และวิเคราะหข์่าว 
รกัษาการผูอ้าํนวยการกอง

วิทยุกระจายเสียง 
เลขานุการโท และ

เลขานุการเอก  
เลขานุการโท (ชั้น 2)  
อาจารยโ์ท แผนกวิชา

ประวตัิศาสตร ์

กรมสารนิเทศ  

  

กรมสารนิเทศ   
  
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์

ประเทศมาเลเซีย 
กองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมการเมือง  
คณะอกัษรศาสตรจ์ุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

  

นายวีระชยั   ตนัติกุล   63 LL.M., The University of California, at Berkeley, 
U.S.A. 
เนติบณัฑิต สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบณัฑิตยสภา 
นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

0 - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั  
 
ปัจจุบนั 
 
 
2546 
2545 
 
2544 

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
ที่ปรึกษากฎหมายอาวโุส  
ที่ปรึกษา คณะกรรมการ   
ที่ปรึกษาภาษีอากร   
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการวนิิจฉัยภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร 
อธิบดีกรมธนารักษ ์  
อธิบดีกรมสรรพสามิต   
 
รองปลดักระทรวงการคลงั 

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



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 8 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

2542- 2543 
2535- 2541  

ผูต้รวจราชการ    
รองอธิบดี กรมสรรพากร  

กระทรวงการคลงั 
กรมสรรพากร 

นายชัย    จรุงธนาภิบาล
   

52 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0 - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
2523-2540 

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารและ 
ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

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) 
กลุ่มบริษทัไมเนอร์ 

นายไพบูลย ์คุจารีวณิช 
 
 
 
 
 

49 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 
 
 

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

เลขานุการกรรมการและ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
รองประธานกรรมการ- ฝ่ายขาย 
รองประธานกรรมการ- 
ฝ่ายการเงิน 

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

นายปรีชา  อจัฉรานนท ์ 44 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) 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 9 

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 - 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 
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เอกสารแนบ 2 - 1 

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

ชื่อบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
นายณรงค ์ 
ศรีสอา้น 

นายฐาปน   
สิริวฒันภกัดี 

นายตนั   
ภาสกรนที 

นางสาวสุนิสา 
สุขพนัธุ์ถาวร  

นายโช เอวี่ย 
จิ้น 

นายสิทธิ
ชยั  

ชยัเกรียง
ไกร 

นายพิษณุ  
วิเชียรสรรค ์

นายอวยชยั  
ตนัทโอภาส 

นาย
สมเกียรติ 
เจริญกลุ 

นายชล
กานต ์บุ
ปผเวส  

นายวิกรม 
คุม้

ไพโรจน์ 

นายวีระ
ชยั  

ตนัติกุล      
นายชยั  

จรุงธนาภิบาล    

นาย
ไพบูลย ์ 
คุจารีวณิช 

นายปรีชา   
อจัฉรา
นนท ์

นายอชิร 
พฒันสินธุ์ 

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 SD SEVP ED SD ED ID AD ID AD ID 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 SD SEVP ED SD ED     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 SD SEVP ED SD ED     SEVP M M M 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

บจก. คู่รัก สดูดิโอ      S D                           

บจก. เดอะ คลาสสิค สตูดิโอ      S D                           

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

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

บจก. โฟโต ้ทูเดย ์      S D                           

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

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

บจก. เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซลั
แทน้ท ์

     S D SD                         

บจก. วี เวดดิ้ง       S D                           

บจก. เวดดิ้ง พลาซ่า      S D S D MD                         

บจก. ไวท์ แมรี่ สตูดิโอ      S D                           

บจก.ตนั แอสเซ็ท   S D S D              

บจก.ภาสกรนที   S D S D              

บจก.ลพบุรีอินน์พลาซ่า    S D              

บจก.เอส.เจ.สุภาภรณ์   S D S D              

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  S VC VEC    
S D SEVP        

S D  SEVP 
 S D SEVP  S D SEVP                   
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เอกสารแนบ 2 - 1 

ชื่อบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง นายณรงค ์ 
ศรีสอา้น 

นายฐาปน  
 สิริวฒันภกัดี 

นายตนั   
ภาสกรนที 

นางสาวสุนิสา 
 สุขพนัธุ์ถาวร  

นายโช เอวี่ย 
จิ้น 

นายสิทธิ
ชยั  

ชยัเกรียง
ไกร 

นายพิษณุ  
วิเชียรสรรค ์

นายอวยชยั 
ตนัทโอภาส 

นาย
สมเกียรติ 
เจริญกลุ 

นายชล
กานต ์บุ
ปผเวส 

นายวิกรม 
คุม้

ไพโรจน์ 

นายวีระ
ชยั  

ตนัติกุล      

นายชยั 
 จรุงธนาภิบาล    

นาย
ไพบูลย ์ 
คุจารีวณิช 

นายปรีชา   
อจัฉรานนท ์

นายอชิร 
พฒันสินธุ์ 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

บจก.เบียร์ทิพย ์บริวเวอรี่ (1991)            S D                       
บมจ.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ S VC VEC  ED        ED                        

บมจ.อาหารสยาม S C E C                               

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์                         AD       

บมจ.สยามฟิวเจอร์                         S D       

บมจ.124 คอมมิวนิเคชัน่ส์                          AD         

บมจ. เบียร์ไทย (1991)   
S VC EC 

 
ED 

    
 

 
S D MD           

บมจ. ไทยแอลกอฮอล ์  
S C 

VC                

บจก.สุราบางยี่ขนั  
S C 

                

บจก.ไทยเบฟเวอร์เรจแคน  
EC 

                

บจก.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์  
S C  

                

บจก.ทศภาค  VC                

บจก.คอสมอส บริวเวอรี่ 
(ประเทศไทย) 

      MD           

บมจ.อุตสาหกรรมทาํเครื่องแกว้ไทย  
S C 

ED                

บจก.คอมลิงค ์  
ED 

                

บมจ.ทรู คอร์เปอร์เรชัน่  
ID 

                

บจก.ธนากรผลิตภณัฑน์ํ้ามนัพืช  
S C 

                

บจก. ปรีดาปราโมทย ์  
S C 

                

บมจ.แอด๊วานซ์ อะโกร  
S C 

                

บจก.อิสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเรียลเอส
(ระยอง)  

 
S C 

                

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลลี่            ID AD      

บมจ.ทีมพรีซิชัน่             AD     

บมจ.คา้เหลก็ไทย             AD     

กลุ่มบริษทัสุรากระทิงแดง  S D VC                

บมจ.บา้นปู         D ID AD         

บจก.เมืองกิจ 
 

        S D         
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เอกสารแนบ 2 - 1 

 
ชื่อบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

 
นายณรงค ์ 
ศรีสอา้น 

 
นายฐาปน  

 สิริวฒันภกัดี 

 
นายตนั   

ภาสกรนที 

 
นางสาวสุนิสา 
 สุขพนัธุถ์าวร  

 
นายโช เอวี่ย จิ้น 

 
นายสิทธิชยั  
ชยัเกรียงไกร 

 
นายพิษณุ  
วิเชียรสรรค ์

 
นายอวยชยั ตนัท

โอภาส 

 
นายสมเกียรติ  
เจริญกุล 

 
นายชลกานต ์ 
บุปผเวส 

 
นายวิกรม  
คุม้ไพโรจน์ 

 
นายวีระชยั  
ตนัติกลุ      

 
นายชยั 

 จรุงธนาภิบาล    

 
นายไพบูลย ์ 
คุจารีวณิช 

 
นายปรีชา   
อจัฉรานนท ์

 
นายอชิร พฒัน

สินธุ ์

 
นายไพศาล อ่าว

สถาพร 

บจก.จนัทบุรี รีสอร์ต แอนด ์สปา         S D         

บจก.ที.ซี.ซี แลนด ์          VEC  ED D 
 

       

บจก.ที.ซี.ซี แลนด ์คอมเมอร์เชียล           VEC  ED D 
 

       

บจก.ที.ซี.ซี แลนด ์เลเชอร์           VEC  ED D 
 

       

บจก.เอน็.ซี.ซี แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ 
ดีเวลลอปเมนท ์ 

         EC  ED D 
 

       

บจก.โกลเดน้ท ์เวลธ์          MD 
 

       

บจก.สปอร์ต แอนด ์รีครีเอชัน่  
เอน็เตอร์ไพร์ส 

         EC  ED D 
 

       

บจก.นอร์ธปาร์คกอลฟ์แอนด ์
สปอร์ตคลบั(สโมสรราชพฤกษ)์ 

         ED D 
 

       

บจก.ที.ซี.ซี แคปปิตอลแลนด ์          D 
 

       

หมายเหตุ:      S  : กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม      C :  ประธานกรรมการ      VC :  รองประธานกรรมการ  D : กรรมการบริษัท
 EC :  ประธานกรรมการบริหาร  VEC : รองประธานกรรมการบริหาร ED  : กรรมการบริหาร      MD         :               กรรมการผูจ้ดัการ        
 SEVP              :                     รองกรรมการผูจ้ดัการ     M : ผูบ้ริหาร                   AD : กรรมการตรวจสอบ  ID  : กรรมการอิสระ 
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เอกสารแนบ 2 - 1 

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 

9 
10 

นายสมเกียรติ เจริญกลุ 
นายชลกานต ์บุปผเวส 

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  

     ED  : กรรมการบริหาร      MD         :           กรรมการผูจ้ดัการ          

     SEVP      :           รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    M : ผูบ้ริหาร   

                     



  บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั ( มหาชน )                                       เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ( แบบ 56-1 ) สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2549                 

       

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 1 

บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั ( มหาชน ) 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั ( มหาชน ) ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ      
ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายวิกรม  คุม้ไพโรจน์  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ        
นายวีระชัย  ตนัติกุล และนายชัย  จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบ  โดยกรรมการตรวจสอบทั้ ง 3 ท่าน           
ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัฯ ท◌ั◌้งส้ิน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี ภายใตข้อบเขตของความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ซ่ึงสอดคล้องกันกับขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การสอบทานการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี                   
การสอบทานงบการเงิน  การสอบทานการบริหารความเส่ียง  การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน และการกาํกบัดูแล
งานตรวจสอบภายใน   

โดยบริษทัฯ ได้มีการกาํหนดขอบเขตของการปฏิบติังาน รวมถึงอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบไวโ้ดยสังเขป  ดงัน้ี 

1. สอบทานความถูกตอ้งของรายงานทางการเงินของบริษทั และความเพยีงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ
ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจว่า          
งบการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   

2. สอบทานระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ของบริษทัฯ  
เพือ่ใหบ้ริษทัฯ มีระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit )               
ท่ีมีความเหมาะสม  เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพ  

3. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ , ขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัท่ีกาํหนดไว ้

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  รวมถึงพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

5. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยไดย้ดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตลอดมา  โดยตระหนกั

ถึงความรับผิดชอบในการตอ้งดูแลใหบ้ริษทัฯมีการดาํเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ  
และโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน เพื่อพฒันาใหบ้ริษทัฯเป็นองคก์รท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ( Good      
Corporate  Governance )   

ทั้งน้ีในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 11 คร้ัง  โดยทั้งน้ีไดมี้การเชิญผูบ้ริหาร
จากหน่วยงานต่างๆ รับทราบปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบ เพือ่นาํไปดาํเนินการแกไ้ข รวมถึงป้องกนัมิใหเ้กิดขอ้บกพร่อง
ดงักล่าวอยา่งถาวร   ซ่ึงพอสรุปผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2549 ท่ีผา่นมาไดด้งัน้ี 



  บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั ( มหาชน )                                       เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ( แบบ 56-1 ) สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2549                 

       

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 2 

1. สอบทาน และให้ความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2549  ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั เพ่ือให้มัน่ใจว่า รายการทางการเงิน รายการท่ีเก่ียวโยงระหว่าง
บริษทักบับริษทัย่อย รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยขอ้มูล               
ท่ีเป็นสาระสาํคญั ไดจ้ดัทาํข้ึนอย่างถูกตอ้งตามท่ีควร มีความน่าเช่ือถือ โดยในการน้ีได้มีการซักถาม
ประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญั เพื่อใหง้บการเงินมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และครบถว้น เป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเปิดเผย และเพียงพอ  

2. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ ท่ีทางตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดใ้หแ้นวทางไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

3. พิจารณา และอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ และแผนการ
ตรวจสอบประจาํปี 2549  และให้แนวทางในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน รวมทั้งกาํกับ ดูแลงาน
ตรวจสอบภายใน โดยพจิารณาจากปัจจยัเส่ียง และความเหมาะสมของธุรกิจ เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน
อนัเก่ียวเน่ืองกบัระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายจดัการเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 
ตามควรแก่กรณี  และทาํการติดตามความคืบหนา้ของการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง   

4. ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พบว่า บริษทั และบริษทัย่อย             
มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ และไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั  และไดเ้นน้ย ํ้า
ใหฝ่้ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงใหมี้ประสิทธิภาพ         
และเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง   

5. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control ) ของบริษทัฯ จากผลการปฏิบติังาน
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน กาํกบัดูแล และติดตามให้หน่วยงานผูรั้บการตรวจไดป้รับปรุง          
และแกไ้ขอย่างต่อเน่ืองตามแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีตกลงร่วมกนั และภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด       
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม
ตามลกัษณะของธุรกิจ โดยไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั   

6. ส่งเสริม และสนบัสนุนใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการพฒันาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง   
ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยไดเ้สนอใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ    บริหารความเส่ียงของบริษทัข้ึน  เพือ่เสริมสร้าง
ใหบ้ริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีต่อไป ( Good Corporate Governance )   

7. ส่งเสริม และผลกัดนัใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลยิง่ข้ึน 

 
จากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน และรายงานของผูส้อบบญัชีจากภายนอก  

ตลอดจนการไดร่้วมหารือกบัผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่าบริษทัฯ มีระบบ           
การควบคุมภายในโดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั และงบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึน    
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 



  บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั ( มหาชน )                                       เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ( แบบ 56-1 ) สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2549                 

       

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 3 

สาํหรับปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯใหพ้ิจารณาเสนอ นายสุพจน ์  สิงห์เสน่ห์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2826  หรือ นางสาวสมบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3731 หรือ นางสาว
วิไล  บูรณกิตติโสภณ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3920 หรือ นางสาววรรณาพร  จงพีระเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4098  หรือ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 แห่งบริษทั เคพเีอม็จี ภูมิชยั ต่อท่ีประชุม   
ผูถื้อหุน้ เพื่อพิจาณาแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 3,700,000 
บาท 
 
 
 
 
 
  
                               ( นายวิกรม    คุม้ไพโรจน์ ) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 


	OISHITA
	OISHITB
	OISHITC
	OISHITD
	OISHITE
	OISHITF
	OISHITG
	OISHITH
	OISHITI
	OISHITJ
	OISHITK
	OISHITL
	OISHITM
	OISHITN
	OISHITO
	OISHITP
	OISHITQ
	OISHITR
	OISHITS
	OISHITT

