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ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

ปี 2550 บริษัทมียอดขายจากผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่ม 2,546 ล้านบาทซึง่เพ่ิมจากปีท่ีแล้ว 19% ซงึมีปัจจยัสําคญัมา
จากการกลบัมาของความนิยมในเคร่ืองด่ืมชาเขียว  บริษัทได้ออกชาเขียวรสชาติใหม่ ๆ ในปีนีเ้ช่น ชาดํารสมะนาว มิกซ์
เบอร่ี คลอโรฟิล เซโร่ และ เซกิรสทับทิม  นอกจากนัน้การเปลี่ยนรูปโฉมบรรจุภัณฑ์แบบกล่องก็มีส่วนช่วยในการเพ่ิม
ยอดขายเช่นกนั  กําไรสทุธิจากธุรกิจเคร่ืองด่ืมจํานวน 397 ล้านบาทซี่งเติบโตจากปีท่ีแล้ว 182% แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ
ของบริษัทในการควบคมุต้นทนุการผลิตและการใช้งบโฆษณาและส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจอาหารมียอดขายในปี 2550 จํานวน  2,039 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 13% อนัเน่ืองมาจากจํานวนสาขาท่ีมาก
ขึน้ การออกผลิตภณัฑ์อาหารปรุงกึ่งสําเร็จ และการปรับปรุงราคาอาหารให้สอดคล้องกบัต้นทนุท่ีสงูขึน้  ในรอบปีท่ีผ่านมา
บริษัทได้เปิดสาขาใหม่จํานวน 14 สาขาและปิดสาขาท่ีผลประกอบการไม่ดี 6 สาขา ทําให้บริษัทมีสาขารวมทัง้สิน้ 83 
สาขา (รวมแฟรนไชส์ด้วย)  กําไรจากธุรกิจอาหารจํานวน 162 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 182% เพราะกําไรจากการขาย
ภตัตาคารลอ็กโฮม และการบริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่ายท่ีดีขึน้ 

บริษัทมียอดขายรวม 4,585 ล้านบาท และมีรายได้รวม  4,676 ล้านบาท  กําไรสทุธิรวม 558 ล้านบาท ซึง่เพ่ิม
จากปีท่ีแล้ว 195% 
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ส่วนที่ 2 
รายละเอยีดบริษัทออกหลักทรัพย์ 

 
 

ช่ือบริษัท    : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นและเบเกอร่ี เคร่ืองด่ืมชาเขียว“โออิชิ” 
  เคร่ืองด่ืมอะมิโน โอเค และเคร่ืองด่ืมเซกิ  

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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สว่นที่ 2 หน้าท่ี 2 

1. ปัจจัยความเส่ียง 

1.1 ความเส่ียงในด้านการพฒันาผลติภณัฑ์เคร่ืองดื่มใหม่ 

ถึงแม้ว่าการออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมใหม่จะผ่านการทดสอบคณุภาพต่าง ๆ ทางด้านการผลิต การออกแบบ
บรรจภุณัฑ์  การทดสอบรสชาติ การทําโฆษณาและส่งเสริมการขาย  ทัง้หมดนีบ้ริษัทต้องลงทุนในการออก
ผลิตภณัฑ์ใหม่เป็นเงินจํานวนมาก  ท่ีผ่านมาผลิตภณัฑ์บางตวัอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเน่ืองจากไม่เป็นท่ี
ช่ืนชอบของผู้บริโภค  บริษัทเพ่ิมความเข้มงวดในการออกเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม
ใหม่เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะมีอตัราความสําเร็จเพ่ิมขึน้ 

1.2 ความเส่ียงในด้านการจัดหาพืน้ที่เช่าสาํหรับขยายสาขาใหม่และรักษาพืน้ที่เช่าสาํหรับสาขาเดมิ 

เน่ืองด้วยทําเลท่ีตัง้ของสาขาเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกบัสภาวะการ
แข่งขันท่ีรุนแรงในธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดข้อจํากัดต่อผู้ประกอบการในการแสวงหาพืน้ท่ี
ขยายสาขาใหม่ท่ีมุ่งเน้นการเช่าพืน้ท่ีในห้างสรรพสินค้าในแหล่งชมุชน  โดยปกติธุรกิจลกัษณะของสญัญาเช่า
พืน้ท่ีจะเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 3 ปีและสามารถต่ออายสุญัญาเช่าได้อีก 3 ปี บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้
รับการตอ่อายสุญัญาเช่า หรืออาจมีการปรับอตัราค่าเชา่เพิ่มสงูขึน้  

1.3 ความเส่ียงต้นทุนจากการเส่ือมสภาพของวัตถุดบิและผลติภณัฑ์  

เน่ืองจากในการดําเนินธุรกิจร้านอาหารนัน้ บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัคณุภาพ ความสดใหม่ของของวตัถดุิบ
และผลิตภณัฑ์เป็นหลกัสําคญั มากกว่าร้อยละ 50 ของวตัถดิุบและผลิตภณัฑ์ ได้แก่ เนือ้สตัว์ อาหารทะเล ผกั 
ผลไม้ และขนมปัง มีอายกุารใช้งานสัน้ จงึอาจส่งผลกระทบต่อต้นทนุการผลิต หากขาดการบริหารจดัการและ
ควบคมุการใช้วตัถดิุบอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้เพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านต้นทนุจากการ บริษัทฯ ได้กําหนด
นโยบายการจดัซือ้และการบริหารจดัการสินค้าคงคลงั ด้วยการสัง่ซือ้ในลกัษณะวนัต่อวนั ในจํานวนท่ีพอเพียง
และจดัเก็บในห้องเย็นรักษาอณุหภูมิเพื่อลดการเส่ือมสภาพของวตัถุดิบ และมีระบบการควบคมุสต๊อกแบบ 
First-In-First-Out (FIFO)  

1.4   ความเส่ียงจากการมีแหล่งวัตถุดบิที่มีจาํกัด 

เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายซือ้วตัถดิุบท่ีมีคณุภาพเพ่ือผลิตสินค้าออกมาให้ได้มาตรฐาน  แหล่งซือ้วตัถดิุบบาง
ชนิดจึงมีต้องซือ้จากผู้ ขายเพียงรายเดียวหรือต้องใช้วัตถุดิบบางชนิดส่วนใหญ่จากผู้ขายเพียงรายเดียว  ซึ่ง
อาจจะมีความเส่ียงจากวตัถดิุบขาดแคลนหรือขาดอํานาจต่อรองทางด้านราคา  ท่ีผ่านมาฝ่ายวิจยัผลิตภณัฑ์
และฝ่ายจดัซือ้ได้ดําเนินการหาผู้ขายท่ีได้คณุภาพเพ่ิมขึน้ 

       1.5 ความเส่ียงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ   

จากการขึน้ราคาพลงังานชนิดตา่ง ๆ และการนําธญัพชืมาผลิตเป็นพลงังานทดแทน  และความต้องการใช้
วตัถดุิบหลาย ๆ อย่างในประเทศจีนท่ีเพ่ิมสงูขึน้อย่างก้าวกระโดด  ทําให้ต้นทนุต่าง ๆ ในสว่นของเขือ้เพลิง 
คา่ขนส่ง เย่ือกระดาษ แป้ง ผลิตภณัฑ์นม นํา้มนัพืช และ บรรจภุณัฑ์ท่ีทําจากปิโตรเลียมมีการแนวโน้มราคา
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เพ่ิมขึน้สงูมาก  บริษัทได้ดําเนินการทําสญัญาระยะปานกลางและระยะยาวกบัผู้ขายบางรายเพ่ือให้มัน่ใจวา่
จะไม่มีปัญหา 
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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 

  

 

ปี 2550 

 

 

  

- 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” 

- เปิดให้บริการร้านอาหาร ภายใต้ช่ือ “ชายทะเล” 

- ออกผลติภณัฑ์เคร่ืองด่ืมนํา้ผลไม้เซกิ รสทบัทิม 

- ออกชาเขียว รสชาดําผสมมะนาว 
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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  (1 สาขา) 

2. โออิชิ บฟุเฟ่ต์  (3 สาขา) 

3. โออิชิ เอก็เพรส  (9 สาขา) 

4. ชาบชิู (14 สาขา) 

 และประเภทตามสัง่ (A La Carte) 

1. โออิชิ ราเมน (25 สาขา) 

2. Home Delivery (4 สาขา) 

3. ลอ็กโฮม  (1 สาขา) 

4. โอเคสกีุแ้อนด์บาร์บีคิว (1 สาขา) 

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  

ธุรกิจรา้นอาหารและรา้นเบเกอรี ่

 รา้นอาหารญ่ีปุ่น บุฟเฟ่ต/์ตามสัง่ 

 รา้นเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ 

 บรกิารจดัเลี้ ยงนอกสถานท่ีและจดัส่งถึง

บา้น 

 ธุรกิจแฟรนไชส ์
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 ร้านประเภท Kiosk และร้านเบเกอร่ีเพ่ือสขุภาพ   
1. ซชิูบาร์   (12 สาขา) 
2. อิน แอนด์ เอาท์ (13 สาขา) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสาขาร้านอาหารรวมทัง้สิน้ 83 สาขา ทัว่กรุงเทพฯ และ
ต่างจงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ พทัยา ชลบรีุ และภเูก็ต  (จํานวน 79 สาขา ท่ีดําเนินการโดยบริษัทฯ และ
อีก 4 สาขาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ในจงัหวดัภเูก็ต) 

2.2.2     ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเคร่ืองด่ืมตา่ง ๆ และมีบรรจภุณัฑ์ท่ีหลากหลายดงัตอ่ไปนี ้ 

 

เครือ่งดืม่ รสชาติ 500 ml 470 ml 350 ml 1000 ml 250 ml 160 ml 

นํา้ผ ึง้ผสมมะนาว X X X X

ขา้วญีปุ่่ น X X X X

ด ัง้เดมิ X X X X

ชาดําผสมมะนาว X X

ปราศจากนํา้ตาล X

แอปเป้ิลกวี ี X

มิก๊ซเ์บอรี่ X

สลมิ ซจี ี300 X

นนิจา X

คลอโรฟิล X

เซโร่ X

มะนาว X

เชอรี่ X

สม้ X

นํา้สม้ X

นํา้ทบัทมิ X

เซกิ

ขวด กลอ่ง

ชาเขยีว

อะมโินโอเค
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2.3 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

รายได้แยกตามประเภท
ธุรกจิ 

ดาํเนินการโดย 

% 
การถือหุ้น 

ของ
บริษัทฯ 

งบการเงนิรวม 

ปี2550 ปี2549 ปี2548 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1 
ธุรกจิร้านอาหาร และ  
เบเกอร่ี 

บริษัทฯ และ  
บจก.โออิชิ ราเมน 99.99% 2,038.8 44% 1,802.3 46% 1,581.8 34% 

2 ธุรกจิเคร่ืองด่ืม บริษัทฯ และ  
บจก.โออิชิ เทรดดิง้ 

99.99% 
2,546.4 56% 2,148.1 54% 3,084.7 66% 

รวม 4,585.2 100% 3,950.4 100% 4,666.5 100%  
  
  

2.4   เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเป้าหมาย ขยายสาขาประมาณปีละ 20 สาขา เพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการทัว่กรุงเทพฯ และ
ตา่งจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพและมีกําลงัซือ้สงู  
 

สําหรับ เป้าหมายการเติบโตในตลาดเคร่ืองด่ืม ในปี 2551 นัน้ บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะรักษาความเป็นผู้ นําใน
ตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียว พร้อมทัง้ขยายฐานลกูค้าให้มากขึน้กว่าเดิมทัง้ใน และต่างประเทศ ทัง้นี ้ เม่ือประเมิน
จากผลตอบรับท่ีดีในเคร่ืองด่ืมชาเขียว “โออิชิ กรีนที” ท่ีดําเนินการผลิตออกสู่ตลาดเองมาตัง้แต่ปี 2546 
ผู้บริโภคให้ความนิยมในสินค้าค่อนข้างสูง ดงันัน้นอกจากนีบ้ริษัทฯมีแผนงานท่ีจะเพ่ิมสินค้าเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
สขุภาพใหม่ๆท่ีสอดคล้องและเก่ียวเน่ืองกบัสินค้าหลกัคืออาหารญ่ีปุ่ นและเคร่ืองด่ืมชาเขียวท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือให้
บริษัทฯมีแหล่งของรายได้เพิม่หลายทางมากย่ิงขึน้   

ตลาดส่งออก 

ประเทศท่ีมีสินค้า โออิชิ  กรีนที ขายได้แก่ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ สาธารณรัฐประชาชนลาว, กมัพชูา, ออสเตรเลีย, 
แคนาดา, สวิสเซอร์แลนด์, สวีเดน ,ฮงัการี ฯลฯ ในปี 2551 นี ้ บริษัทฯได้ตัง้เป้าขยายการสง่ออกอยู่ท่ี 5%  โดย
มีแผนขยายไปยงัตลาดตา่ง ๆ อกีหลายประเทศ 

Amino OK. 
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   3.  การประกอบธุรกจิ 

ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นและธุรกิจเคร่ืองดื่มของกลุ่มโออิชินัน้ บริษัทฯ ให้ความสําคญักับกลยุทธทาง
ธุรกิจ ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จต่อกิจการ  สรุปได้ 4 ประการดงันี ้

(1) กลยทุธการสร้าง Brand ใหแ้ข็งแกร่ง โดยการนําเสนอสินคา้เพือ่สขุภาพทีเ่นน้คณุภาพ 

ตัง้แต่เร่ิมต้นกิจการ บริษัทฯ ได้กําหนดหลักการและแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจน คือการทําธุรกิจ
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นท่ีเน้นคณุภาพเป็นสําคญั ภายใต้ช่ือ “โออิชิ” ทําให้ช่ือของ “โออิชิ” เป็นท่ีเป็นท่ียอมรับของ
ผู้บริโภคในปัจจุบนั สินค้าของบริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็วและปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวางสําหรับกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีรักสขุภาพ  

(2) กลยทุธการวิเคราะห์ลูกคา้และดําเนินกลยทุธการตลาดต่อเนือ่ง 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของสินค้าโออิชิครอบคลุมกลุ่มผู้ บริโภคทุกเพศทุกวัยท่ีรักสุขภาพและมีวิถีชีวิตท่ี
ทนัสมัย ช่ืนชอบการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งอาหารญ่ีปุ่ นและเคร่ืองด่ืมชาเขียวก็
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนีไ้ด้โดยตรง ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ดําเนินกลยุทธการตลาด
ประชาสมัพนัธ์สินค้าของโออิชิอย่างต่อเน่ืองกบัลกูค้ากลุ่มดงักล่าวผ่านส่ือโฆษณาทัง้ทางโทรทศัน์ วิทยแุละสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ อีกทัง้การให้ความสําคญักับการติดตามความเห็นของลกูค้าเพ่ือนํามาปรับปรุงงานบริการให้คง
มาตรฐานอย่างสม่ําเสมอ 

(3) กลยทุธการบริหารตน้ทนุอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการบริหารจดัการต้นทุนวตัถุดิบ สร้างอํานาจต่อรองกับผู้ จําหน่าย เพ่ือรักษาระดับ
ต้นทุนและผลประกอบการ ด้วยระบบการบริหารการผลิตและการจัดส่งผ่านครัวกลางซึ่งเป็นหน่วยกลางการ
ผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมให้แก่ร้านอาหารของกลุ่ม ทําให้บริษัทฯสามารถบริหารต้นทนุการจดัซือ้และต้นทนุการ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการประหยดัจากขนาดการผลิต  

(4) กลยทุธการบริหารประโยชน์จากช่องการจําหน่ายทีมี่ทัว่ถึง 

บริษัทฯใช้ผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ ร่วมด้วยทีมงานการตลาดของบริษัทฯ ในการทําตลาดทําให้
เคร่ืองด่ืมกระจายถึงผู้บริโภคอย่างทัว่ถึง และสินค้าของบริษัท 

3.1 ลักษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทหลกั ดงันี ้

3.1.1 ธุรกจิร้านอาหารญ่ีปุ่นและร้านเบเกอร่ี 

ภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั  
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สามารถแบง่ผลิตภณัฑ์และบริการออกเป็น 5 ลกัษณะ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) ร้านอาหารญ่ีปุ่น ประเภท บุฟเฟ่ต์ (Buffet) 

โออชิิ บุฟเฟ่ต์ 

บริษัทฯ เปิดบริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ตลอดทัง้วนัแห่งแรกในเมืองไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ 
“รับประทานเท่าไรเราไม่ว่า เหลือเท่าไรจ่ายเท่านัน้” หรือ “ALL YOU CAN EAT BUT PAY WHAT YOU 
HAVE LEFT” ในรูปแบบท่ีแตกต่างจากภตัตาคารบฟุเฟ่ต์ทัว่ไป โดยมีอาหารให้เลือกมากกว่า 150 รายการ 
ทัง้อาหารญ่ีปุ่ น อาหารจีน และอาหารยุโรป ในสดัส่วนร้อยละ 70: 20: 10 ตามลําดบั นอกจากนัน้ ในช่วง
เทศกาลต่างๆ ยงัจดัให้มีอาหารพิเศษท่ีราคาสงูหรือหาโอกาสกินได้ไม่บ่อยครัง้มานําเสนอ เพ่ือสร้างความ
แปลกใหม่และความคุ้ มค่าให้แก่ลูกค้า ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทโออิชิ ท่ีเน้นด้านคุณภาพอาหาร 
คณุภาพบริการ และความคุ้มคา่ของผู้บริโภคเป็นสําคญั  

ปัจจบุนั “โออิชิ บฟุเฟ่ต์” เปิดให้บริการทกุวนั ตัง้แต่รอบเท่ียง 11.00 น.-14.00 น. รอบบ่าย 14.00 น.-16.30 
น. และรอบเย็น 17.00 น.-22.00 น. สําหรับวนัศกุร์และวนัเสาร์ มีรอบเท่ียงคืน 21.00-24.00 น.  โดยมีราคา
แตกตา่งตามช่วงเวลาท่ีให้บริการ  ตัง้แตร่าคา 499++ (รอบเท่ียงและรอบเย็น) และ399++ บาท (รอบบา่ย)   

โออชิิ เอก็เพรส 

“โออิชิ เอก็เพรส” ให้บริการอาหารบฟุเฟต์ญ่ีปุ่ นเช่นเดียวกบั “โออิชิ บฟุเฟ่ต์” เปิดให้บริการตลอดทัง้วนั แบบ
ไม่มีรอบการให้บริการ แต่จํากดัระยะเวลาการรับประทานไว้ท่ี 1 ชัว่โมง 45 นาที ในราคา 319++ บาท 
อย่างไรก็ตาม อาหารท่ีให้บริการยงัคงรักษาระดบัคณุภาพเทียบเท่ากบัโออิชิ บฟุเฟ่ต์” แต่มีการปรับเปลี่ยน
เมนอูาหารบางรายการตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

ชาบูชิ  

“ชาบูชิ” ให้บริการร้านอาหารบฟุเฟ่ต์ท่ีลําเลียงมาด้วยระบบสายพานให้ลกูค้าเลือกบริโภคโดยไม่จํากัด
จํานวน ในราคาย่อมเยา ทัง้นี ้“ชาบชูิ” เน้นการให้บริการอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิด ได้แก่ สกีุ ้
หม้อไฟญ่ีปุ่ น (ชาบ-ูชาบ)ู และข้าวปัน้และข้าวห่อสาหร่ายหน้าตา่งๆ (ซชิู) ในราคาท่านละ 219++ บาท โดย
เปิดให้บริการทัง้วนั และจํากดัเวลารับประทานไว้ท่ี 1 ชัว่โมง 15 นาที และสําหรับส่วนเกินทกุๆ 10 นาทีจะ
คิดค่าบริการ 20 บาทต่อท่าน เพ่ือให้เพ่ิมอตัราการหมุนเวียนของลูกค้า เน่ืองจากการให้บริการแบบ
สายพานทําให้พืน้ท่ีนัง่ในร้านค่อนข้างจํากดั 

โออชิิ แกรนด์ 

"โออิชิ แกรนด์" ท่ีสยามดิสคฟัเวอร่ี ชัน้ 2  ด้วยบริการและบรรยากาศหรูระดบัโรงแรม 5 ดาว รวมไปถึง
รายการอาหารท่ีหลากหลายมากกว่า 150 รายการ และหาทานยาก โดยวตัถดิุบหลายอย่างเป็นของนําเข้า  
สําหรับโออชิิแกรนด์เปิดให้บริการวนัละ 2 รอบ คือรอบเท่ียง ตัง้แต่เวลา 11:00 น. -  15:00 น. ราคาท่านละ 
650++ บาท และรอบเย็น ตัง้แตเ่วลา 17:00 น. – 22:00 น. ราคาท่านละ 850++ บาท 
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(2) ร้านอาหารญ่ีปุ่น ประเภทตามส่ัง (A La Carte) 

โออชิิ ซูชิบาร์ 

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการความสะดวกและรวดเร็วใน
บางมือ้อาหาร ดังนัน้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ จึงเปิด
ดําเนินการ “โออิชิ ซูชิบาร์” เพ่ือจําหน่ายข้าวปัน้ญ่ีปุ่ นสําหรับนํากลบัไปรับประทานตามความสะดวกของ
ลูกค้า โดยมีรูปแบบในการจัดจําหน่ายในลักษณะร้านสะดวกซือ้ท่ีมีขนาดกะทัดรัด (Kiosk) ตาม
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารต่างๆ ในเครือของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีสินค้าให้เลือก 3 
รูปแบบ จํานวนกว่า 75 รายการ ในราคาเร่ิมต้นท่ี 5 บาท ได้แก่ 1) ข้าวปัน้หน้าต่างๆ (นิกิริ)  2) ข้าวปัน้ห่อ
สาหร่ายไส้ตา่งๆ (มากิ) และ 3) ปลาดิบตา่งๆ (ซาซิมิ)  

โออชิิ ราเมน 

ธุรกิจร้านบะหม่ีญ่ีปุ่ น ประเภทเส้นราเมน (เส้นสีเหลือง) ท่ีมีการพฒันาสตูรการผลิตเส้นและสตูรทํานํา้ซุปท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ และมีรสชาติเข้มข้น ปรุงขึน้ให้ถูกปากคนไทย ทัง้เมนูญ่ีปุ่ น และเมนรูสจดัแบบไทย ท่ีมีให้
เลือกกว่า 50 รายการ นอกจากนัน้ ยงัมีข้าวปัน้ญ่ีปุ่ นหน้าต่างๆ และอาหารตามสัง่ รวมไปถึงของหวาน ให้
เลือกอีกมากมาย เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายให้แก่ลกูค้า โดยวตัถดุิบท่ีนํามาใช้ประกอบอาหารได้ผ่านการ
คดัสรรให้ได้มาตรฐานการอย่างพิถีพิถนั เพ่ือให้เส้นเหนียวนุ่ม  

โอเคสุกีแ้อนด์บาร์บีควิ 

ให้บริการทัง้สกีุญ่ี้ปุ่ นและบาร์บีคิว ภายใต้ช่ือ “โอเคสกีุแ้อนด์บาร์บีคิว” เพ่ือเพ่ิมทางเลือกและสร้างความ
แปลกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ปัจจบุนั เปิดบริการท่ีชลบรีุ  

ล็อกโฮม (LOG HOME) 

บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ Dining Complex ภายใต้ช่ือ “อาคารล็อกโฮม” กลางซอยทองหล่อ (สขุมุวิท 55) 
บนเนือ้ท่ีกว่า 4,000 ตารางเมตร โดยแบ่งรูปแบบภตัตาคารออกเป็น 5 ลกัษณะ พร้อมทัง้มีบริการห้องจดั
เลีย้งสงัสรรค์ท่ีสามารถรองรับลูกค้าได้ตัง้แต่ 50-300 ท่าน และห้องคาราโอเกะสําหรับรับรองลูกค้าท่ี
ต้องการความเป็นสว่นตวั โดยร้านอาหารต่างๆ ภายใต้การให้บริการของ LOG HOME มีดงันี ้

 

Grill’N More ให้บริการอาหารประเภทสเต็กแบบเต็มรูปแบบ (Full Course) สไตล์ยุโรป โดยมี
บริการทัง้เนือ้สนัชัน้ดีจากประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่ น (Kobe และ 
Matsuzaka) พร้อมทัง้เนือ้หม ูเนือ้แกะ และอาหารทะเล เพ่ือให้ลกูค้าได้เลือกตาม
ความต้องการ  

Teppanyaki สเต็กเคาน์เตอร์สไตล์ญ่ีปุ่ น ท่ีจดัให้มีพ่อครัวญ่ีปุ่ นแสดงลีลาการปรุงอาหารพร้อม
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เสิร์ฟให้แก่ลกูค้าแตล่ะราย โดยอาหารดงักล่าวจะเสิร์ฟพร้อมกบัซปุ สลดั ผดัผกั ข้าว 
ผลไม้ และชาเขียวญ่ีปุ่ น รวมกนัใน 1 เซท 

B-B-Q & Shabu- 
Shabu 

ให้บริการอาหารประเภทบาร์บีคิว และสกีุญ่ี้ปุ่ น โดยมีเตาปิง้และหม้อไฟในแต่ละ
โต๊ะ เพือ่ให้ลกูค้าได้ปรุงตามชอบ  

Mori Japanese 
Restaurant 

ร้านอาหารญ่ีปุ่ นท่ีให้บริการอาหารญ่ีปุ่ นตามสัง่ โดยใช้วตัถดิุบจากต่างประเทศ ท่ีมี
รายการอาหารให้เลือกหลากหลาย ทัง้ข้าวปัน้ ปลาดิบ อาหารชดุ ฯลฯ  

Log Cabin ให้บริการอาหารไทย จากแม่ครัวระดบัชาววงั ท่ามกลางบรรยากาศแบบตะวนัตก 
พร้อมด้วยเคร่ืองด่ืม และความบนัเทิงจากวงดนตรี Live Band ท่ีมีนกัร้องและนกั
ดนตรีในหลากหลายลีลามาสลบัสบัเปลี่ยนกนัแสดงเป็นประจําทกุคืน  

(3) ร้านเบเกอร่ี 

ผลิตภณัฑ์หลกัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เบเกอร่ี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ คุ๊กกีแ้ละเค้ก ขนม
ปังชนิดท่ีมีรสหวาน ขนมประเภทครัวซองท์ และขนมปังฝร่ังเศส ทัง้นี ้เบเกอร่ีในแต่ละประเภทจะมีรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย จํานวนกว่า 200 รายการหมนุเวียนสบัเปล่ียนไป โดยมีการผลิตใหม่สดทกุวนั ท่ี
เน้นการคดัเลือกวตัถดิุบคณุภาพสงูจากธรรมชาติ และธัญพืชคดัพิเศษท่ีให้สารอาหารท่ีมีคณุค่าสงู มาผ่าน
กระบวนการผลิตท่ีพิถีพิถัน 2) เคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพ เป็นเคร่ืองด่ืมสตูรพิเศษท่ีทางร้านคิดค้นขึน้กว่า 30 
รายการ ได้แก่ กาแฟคัว่บดแบบพรีเมียม เคร่ืองดื่มประเภทนมและผลิตภณัฑ์จากนม นํา้ผลไม้ธรรมชาติ 
เป็นต้น ทัง้นี ้รูปแบบการจดัร้านจะเน้นถึงความคล่องตวั และทนัสมยั ซึง่ในบางสาขาได้จดัให้มีเคาท์เตอร์
สําหรับนัง่รับประทานไว้บริการลกูค้าด้วย 

(4) บริการจัดเล้ียงนอกสถานทีแ่ละส่งถงึบ้าน 

โออชิิ CATERING 

การให้บริการจดัเลีย้งนอกสถานท่ีสําหรับงานเลีย้ง และงานพิธีการต่างๆ ทัง้งานเลีย้งมงคลสมรส งานหมัน้ 
งานประชมุสมัมนา ฯลฯ ซึง่เป็นบริการจดัเลีย้งแบบครบวงจร ทัง้ทางด้านบคุลากรที่มีความเช่ียวชาญ และ
อปุกรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับการจดังานนอกสถานท่ี โดยมีรายการอาหารให้เลือกหลากหลายจากภตัตาคารใน
เครือของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี ้ยงัมีบริการพืน้ท่ีชัน้ท่ี 3 ภายในอาคารล็อกโฮม ท่ีสามารถรองรับลกูค้าได้
ถึง 50-300 ท่าน เป็นสถานท่ีสําหรับการจดังานตา่งๆ ได้อีกด้วย 

โออชิิ DELIVERY 

การให้บริการจดัส่งอาหารญ่ีปุ่ นถึงบ้านท่ีหมายเลข 0-2712-3456 ตัง้แต่เวลา 10.00 – 21.00 น. เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค โดยบริการจดัส่งอาหารขัน้ต่ําอยู่ท่ี 200 บาท คิดค่าจดัส่งครัง้ละ 20 บาท 
และไม่คิดค่าบริการจดัส่งเม่ือสัง่อาหารมลูค่า 300 บาทขึน้ไป โดยรายการอาหารออกเป็น 5 ประเภทหลกัๆ 
คือ  
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1) ชดุข้าวกลอ่งญ่ีปุ่ น (Bento Set)  2) ชดุข้าวปัน้และปลาดิบ (Sushi & Sashimi Set) 
3) อาหารตามสัง่   4) อาหารทานเลน่ 
5) เคร่ืองด่ืมชาเขียว  อะมิโนโอเค  และเซกิ  

 (5) ธุรกจิแฟรนไชส์ร้านอาหาร 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศกัยภาพในการขยายธุรกิจให้ครอบคลมุพืน้ท่ีจงัหวดัสําคญัๆ ในแต่ละภาคของประเทศ 
โดยอาศยัช่ือเสียงและความแขง็แกร่งของช่ือสินค้า “โออิชิ” เป็นจดุดึงดดูให้ผู้ ท่ีสนใจดําเนินธุรกิจร้านอาหาร
เข้าร่วมลงทุนทําธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) กบับริษัทฯ ซึง่การดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัทฯ ได้พฒันา
ระบบแฟรนไชส์ท่ีมีมาตรฐานขึน้เพ่ือให้การปฏิบตัิงานและการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
แนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกนั  

ในการดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ ขอแฟรนไชส์ควรศึกษารายละเอียดและทําความเข้าใจถึงข้อกําหนดและ
เง่ือนไขตา่งๆ ของระบบแฟรนไชส์ท่ีบริษัทฯ ซึง่ผู้ขอแฟรนไชส์จะต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือประโยชน์
ในการดําเนินกิจการและเพือ่ประโยชน์ของเครือขา่ยธุรกิจแฟรนไชส์  

ปัจจุบันนีบ้ริษัทได้ขายแฟรนไชส์ไปแล้วในจังหวัดภูเก็ตรวม 4 สาขา ได้แก่ อินแอนด์เอาท์ 2 
สาขา, โออิชิราเมน 1 สาขา และบุฟเฟต์ 1 สาขา ซึ่งได้เปิดดาํเนินการในเดือนกันยายน 2547 
และ พฤศจิกายน 2547  

3.1.2 ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 
ในปี 2546 บริษัทฯ ได้ตดัสินใจลงทนุโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียว ในไตรมาส 4 ปี 2546 ภายใต้การดําเนินงาน
ของบริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากัด โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจเร่ิมจากการคดัเลือกใบชาเขียวแท้ท่ีมีคณุภาพ 
เข้าสู่กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล ระบบสเตอร์รีไลซ์ (Sterilize)ท่ีปราศจากการใส่วัตถุกันเสียและสี
สงัเคราะห์ โดยมีการปรุงแต่งความหวานด้วยนํา้ตาลฟรุกโตส (นํา้ตาลโมเลกุลเด่ียวท่ีได้จากพืช และผลไม้ ซึ่งมี
ความหวานมากกว่านํา้ตาลธรรมดาถึง 1.6 เท่า แต่ร่างกายสามารถดดูซมึไปเผาผลาญเป็นพลงังานได้เร็วกว่า
นํา้ตาลปกติ)  

 

บัตรส่งเสริมการลงทุน 

ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2546 บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุ สําหรับกิจการผลิตนํา้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 1475(2) /2546 สําหรับกิจการผลิตนํา้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนึก ประเภท 1.11 
กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
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สิทธิประโยชน์ทีสํ่าคญัสรุปดงันี ้
 อนญุาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจํานวนและกําหนด

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นชอบ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน

ร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไม่รวมท่ีดินและทนุหมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
ดงักล่าว ผู้ รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นําผลขาดทุนประจําปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออก
จากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่
วนัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 
8 ปี 

 อนญุาตให้นําหรือสง่เงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราตา่งประเทศได้ 

 เงือ่นไขสําคญัสรุปดงันี ้
 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏิบตัิงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการท่ีเป็นคนต่าง

ด้าวภายในเวลาท่ีกําหนด 
 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ 
 มีกําลงัการผลิตนํา้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนึก ปีละประมาณ 238.2 ล้านลิตร (เวลาทํางาน 16 ชัว่โมง / 

วนั : 300 วนั / ปี) 
 บคุคลผู้ มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 
 ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ปี 
 ต้องตัง้โรงงานในเขตอตุสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากดั (มหาชน) จงัหวดัปทมุธานี 

 

และเม่ือ วนัท่ี 6 ธันวาคม 2548 บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั ได้รับหนงัสือแจ้งมติให้ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ
จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุเพ่ิมเติม สําหรับกิจการผลิตนํา้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนึกท่ีโรงงานแห่ง
ใหม่ในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

สิทธิประโยชน์ทีสํ่าคญัสรุปดงันี ้
 อนญุาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจํานวนและกําหนด

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นชอบ 
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 ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 

8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทนุในระหว่าง
เวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลดงักล่าว ผู้ รับการส่งเสริมจะได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปี
ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล มีหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลายปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 
8 ปี 

 เงือ่นไขสําคญัสรุปดงันี ้
 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏิบตัิงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการท่ีเป็นคนต่าง

ด้าวภายในเวลาท่ีกําหนด 
 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ 
 มีกําลงัการผลิตนํา้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนึก ปีละประมาณ 144 ล้านลิตร (เวลาทํางาน 20 ชัว่โมง / 

วนั : 300 วนั / ปี)  
 บคุคลผู้ มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 
 ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ปี 
 ต้องตัง้โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร  จงัหวดัชลบรีุ 
 ต้องมีการจ้างบคุลากรท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป  ในด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง

กบัเทคโนโลยี  การวิจยัพฒันา  หรือการออกแบบ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจํานวนแรงงานทัง้หมด ใน
ระยะ 3 ปีแรก 

3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

3.2.1 การตลาด 

กลยุทธการตลาดธุรกจิร้านอาหารญ่ีปุ่นและเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ 

1. กลยุทธทางด้านผลติภัณฑ์ 

คณุภาพและความคุม้ค่าของผลิตภณัฑ์และบริการ 

เพ่ือให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความสด สะอาด ปลอดภัย และความคุ้มค่าของผู้บริโภค ทัง้
ทางด้านปริมาณและราคา เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด โดยเห็นได้จากการให้บริการ
อาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์ ท่ีมีอาหารให้เลือกหลากหลายและไม่จํากัดปริมาณการรับประทาน 
ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม 
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ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัทฯ แบง่ลกูค้าออกเป็น 5 กลุ่มหลกั ตามลกัษณะของอาหารและบริการ เคร่ืองหมายร้านค้า โดย
มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ดงันี ้  
1) โออิชิ บฟุเฟ่ต์ และ LOG HOME เน้นกลุม่ลกูค้าท่ีมีระดบัรายได้ปานกลางถึงคอ่นข้างสงู  
2) ชาบชิู โออิชิ เอก็เพรส และ โอเคสกีุแ้อนด์บาร์บีคิว เน้นกลุม่ลกูค้าท่ีมีระดบัรายได้ปานกลาง 
3) โออิชิ ราเมน เน้นกลุม่ลกูค้าวยัรุ่น และกลุม่ลกูค้าท่ีต้องการความรวดเร็ว 
4) IN&OUT the Bakery Cafe เน้นกลุม่ลกูค้าท่ีมีระดบัรายได้ปานกลาง ท่ีคํานงึถึงการรักษาสขุภาพ 
5) โออิชิ ซูชิบาร์ เน้นกลุ่มลกูค้าท่ีมีระดบัรายได้ปานกลาง ท่ีต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการ
รับประทาน 

กลยทุธการออกรายการอาหาร 

กลยุทธการจัดวางอาหารท่ีหลากหลายและมีศิลป์ เป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงในการดึงดูดลูกค้า และ
กระตุ้นให้ลูกค้าไม่ติดอยู่กับการบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการดําเนินกลยุทธ
ดงักล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าแล้วยงัสามารถควบคมุต้นทนุวตัถดิุบได้
ทางหนึง่ด้วย 

2. กลยุทธการขยายสาขาเพือ่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 

กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการเปิดและขยายสาขาให้บริการครอบคลุมพืน้ท่ีทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าหลกัตา่งๆ เพ่ือสร้างความสะดวกให้กบัลกูค้าและเพ่ือเข้าสูก่ลุ่มลกูค้า 

3. กลยุทธด้านการส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษในการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการกระตุ้ น
ยอดขาย  ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้า  กลุ่มบริษัทฯ 
ได้จัดให้มีบัตรสมาชิกทั่วไป (Member Card) ท่ีให้ส่วนลดพิเศษ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ได้
ดําเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ ทัง้ทางวิทยุ โทรทัศน์ และป้ายโฆษณา 
(Billboard)  
 

4.  กลยุทธด้านการส่งเสริมการขายร่วมกันระหว่างร้านค้าในกลุ่มโออชิิและกลุ่มทซีีซี 

บริษัทฯ ใช้การบริหารจดัการทางการตลาดแบบ Spider Marketing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ต้นทุนในการบริหารงานต่ํา และสามารถเกือ้หนุนธุรกิจระหว่างกันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
กิจกรรมทางการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่กลุ่ม
ลกูค้าเป้าหมายได้อย่างเตม็ท่ี 
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5.   กลยุทธ์การกาํหนดราคา  

 
บริษัทฯ มีสินค้าท่ีหลากหลายราคาและหลาย Brand สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าท่ีมีกําลังซือ้ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทัง้กลุ่มลูกค้าวัยรุ่น นิสิต นักศึกษา 
คนทํางาน ครอบครัว และผู้ ท่ีใส่ใจในสขุภาพ  
 

กลยุทธการตลาดธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

1. กลยุทธทางด้านผลติภัณฑ์ 

คณุภาพของผลิตภณัฑ์และบริการ 

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจท่ีคํานึงถึงคณุภาพของสินค้าเป็นสําคญั ดงันัน้ การผลิต
และจําหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเชียวพร้อมด่ืมของกลุ่มบริษัทฯ จึงคํานึงถึงความพิถีพิถันในกระบวนการ
ผลิต ตัง้แต่นํา้สะอาดท่ีผ่านการกรองด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคดัเลือกใบชาสดท่ีมี
คณุภาพ และการเลือกใช้ฟรุกโตสไซรับใน 

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 

บริษัทฯ ได้เน้นเสนอความหลากหลายของสินค้า ด้วยการออกชาเขียวหลายรสชาติให้ผู้บริโภคได้
เลือกตามความต้องการ ภายใต้รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ท่ีแตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
เหมาะกบักลุ่มลกูค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีการปรับบรรจภุณัฑ์และเสนอ
รสชาติใหม่ ในช่วงเทศกาลสําคญัต่างๆ อาทิเช่น เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลวนัวาเลนไทน์ และ
เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น ซึง่จะผลิตในจํานวนจํากดั  

2. กลยุทธทางด้านราคาเพื่อขยายฐานลูกค้า 

บริษัทฯ ดําเนินการผลิตชาเขียวพร้อมด่ืมภายใต้บรรจภุณัฑ์ 2 ประเภท ในราคาท่ีแตกต่างกนั เพ่ือ
ขยายฐานของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ได้แก่ บรรจภุณัฑ์ประเภทขวด PET ในราคาขวดละ 20 บาท 
และ ราคาขวดละ 35 บาท สําหรับ CG 300 สําหรับกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นแม่บ้าน และคนในวยัทํางาน 
และบรรจภุณัฑ์ชนิดกล่อง UHT ในราคากล่องละ 35 บาท และ 10 บาท สําหรับกลุ่มลกูค้า ประเภท
ครอบครัววยัรุ่น นกัเรียน นกัศึกษา สําหรับเคร่ืองดื่มอะมิโน โอเค และเซกิ ซุปเปอร์ ออเร้จน์ ผลิต
เฉพาะประเภทขวด PET ในราคาขวดละ 20 บาท  

3. กลยุทธทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
     เพือ่กระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายอย่างทัว่ถึง บริษัทฯ จงึจดัให้มีการกระจายสินค้า 



  บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 
 

             

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 18 

   ผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายหลายช่องทาง เช่น 1) ผ่านตวัแทนจําหน่ายรายใหญ่ เพ่ือกระจายเข้าสู่
ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ โดยตัง้แต่ปี 2546 เป็นต้นมา  บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้ บ.ดีทแฮล์ม อนัเป็นผู้จดั
จําหน่ายเดิมทําการกระจายสินค้าในช่องทางโมเดิร์นเทรด และ ร้านค้าส่ง, ร้านค้าปลีกทั่วประเทศ  
นอกจากนัน้ในปี 2548 บริษัทฯ  ยงัได้แต่งตัง้ให้ บ.เสริมสขุ  จดัจําหน่ายสินค้าโออิชิ  กรีนที ให้กับ
ร้านค้าเล็กๆ และร้านอาหารต่างๆทัว่ประเทศ  โดย บ.เสริมสขุ  มีรถท่ีใช้ในการกระจายสินค้าครัง้นี ้
ถึง 2,000 คนั  ซึง่สามารถเย่ียมร้านค้าได้จํานวน 28,000 ร้านค้าทกุๆ 3 วนั 2) ผ่านร้านค้าในเครือ
ของกลุม่บริษัทฯ เพ่ือเข้าถึงลกูค้าในเครือของกลุม่บริษัทฯ และ 3) ผ่านคูค้่า เพ่ือกระจายเข้าสู่ร้านค้า
ปลีกรายย่อย  

     4) ผ่านทางการส่งออก เป็นต้น  
 

4. กลยุทธการส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

บริษัทฯ ได้มีการจดัทํากิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง ทัง้การเป็นสปอนเซอร์
รายการวิทย ุรายการโทรทศัน์ตา่งๆ การจดัโปสเตอร์สง่เสริมการขาย และการจดัการส่งเสริมการขาย
อย่างตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปีกบัคูค้่าของกลุ่มบริษัทฯ และร่วมออกบทูในงานเทศกาลตา่งๆ  

3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะตลาดธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น 

ตลาดอาหารญ่ีปุ่ นเติบโตอย่างรวดเร็ว  จากการสํารวจในปี 2550 มีร้านอาหารญ่ีปุ่ นอยู่ประมาณ 660 
ร้านในประเทศไทยซึง่เป็นอนัดบัห้าของโลก (รองมาจากอเมริกา จีน ไต้หวนั และ เกาหลีไต้)  และพบวา่
ในบรรดาอาหารต่างชาติคนกรุงเทพจะชอบรับประทานอาหารญ่ีปุ่ นเป็นอนัดบัหนึง่ (รองลงมาคืออาหาร 
จีน อเมริกา เวียดนาม และ อติาลี)  ด้วยกระแสความนิยมท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นนีจ้ะเห็นได้วา่มี
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นท่ีซือ้แฟรนไชส์จากประเทศญ่ีปุ่ นเกิดขึน้อย่างมากมายและมีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู  
บริษัทดําเนินการติดต่อซือ้แฟรนไชส์แห่งหนึง่จากประเทศญ่ีปุ่ นเช่นกนั 

 

ภาวะตลาดธุรกิจเคร่ืองดืม่ประเภทชา 

ในปี 2550 ตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทชาเขียวมีอตัราการเติบโตเพิ่มจากปี 2549 โออิชิมีส่วนแบ่งการตลาด
เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2550 และผู้ ประกอบการหลายรายได้ถอนตัวออกจากการผลิตและ
จําหน่ายชาเขียว  ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนๆเพ่ิมมากขึน้ อาทิ เคร่ืองด่ืม
ประเภทนํา้ผลไม้ เคร่ืองด่ืมธัญญาหาร หรือนม เป็นต้น   
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คูแ่ขง่ท่ีมีอยู่ในตลาดเน้นเร่ืองการออกผลิตภณัฑ์ท่ีแปลกใหม่ รวมถึงเน้นการแข่งขนัทางด้านราคามากขึน้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่วา่บริษัทฯ จะสามารถรักษาสว่นแบ่งตลาดของบริษัทฯ ได้ไม่ต่ํากว่า
ร้อย 70 ตลอดไป เน่ืองจาก บริษัทฯ มีตราสินค้าท่ีแข็งแกร่ง และดําเนินกลยุทธทางการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั (“โออิชิ เทรดดิง้”) ทําหน้าท่ีเป็นครัวกลางของกลุม่โออิชิ ในการคดัเลือก 
สัง่ซือ้ กระจายวตัถดิุบ รวมทัง้แปรรูปวตัถดิุบท่ีจําเป็นต้องรักษาคณุภาพและมาตรฐาน จดัสง่ให้แก่สาขา
ตา่งๆของร้านค้าในกลุ่มโออิชิ  นอกจากนี ้ครัวกลางทําหน้าท่ีผลิต  เบเกอร่ีและซชิูทกุชนิด เพ่ือส่งให้กบั
ร้านอาหารในกลุม่ นอกจากการดําเนินงานดงักลา่วแล้ว ยงัทําหน้าท่ีผลิตเคร่ืองด่ืมเคร่ืองด่ืมชนิดต่าง ๆ 

ในปี 2546 โออิชิ เทรดดิง้ เข้าซือ้ท่ีดินท่ีนิคมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี เพ่ือพฒันาครัวกลาง
ให้เป็นโรงงานผลิตอาหารและสินค้าอปุโภคบริโภคท่ีทันสมัยและได้มาตรฐาน โรงงานท่ีนวนครมีพืน้ท่ี
ทัง้หมด 30,865 ตรม. และเปิดดําเนินการได้อย่างสมบูรณ์ ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2547 และในเดือน
มิถนุายน 2549 เปิดดําเนินการโรงงานแห่งท่ี 2 ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร เพ่ือเป็นการเสริมกําลงัการ
ผลิตเคร่ืองดื่มอีกแห่งหนึง่  

3.4 ข้อจาํกัดในการประกอบธุรกจิ 

-ไม่มี- 
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4. การวจิัยและพฒันา 

ปัจจุบันงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ดําเนินงานโดยทีมงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลกั 2 
ประการคือ การสํารวจตลาดเพ่ือติดตามความพงึพอใจ และความเห็นของลกูค้าต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ และ
อีกประการหนึ่งเป็นการคิดค้นและพฒันาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ําเสมอ ภายใต้ช่ือสินค้าในกลุ่มโออิชิ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของกลุ่มผู้ บริโภคและรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯอย่างต่อเน่ือง รวมถึง
การศึกษาและพฒันาเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆ ท่ีช่วยในการรักษาคณุภาพของสินค้าให้มีอายนุานขึน้โดยไม่ต้องใส่
วตัถุกันเสีย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนงานท่ีจะรวมทีมงานวิจัยและพฒันาของแต่ละสายผลิตภณัฑ์เป็นหน่วยงาน
กลางระดบัฝ่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมลูความต้องการและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้
ดีย่ิงขึน้ 
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5.   ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ มีมลูค่าทางบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

5.1 ท่ีดินและสว่นปรบัปรุงท่ีดิน 

กลุ่มบริษัทฯ มีท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ซ่ึงมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2550 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ท่ีดินและสว่นปรบัปรุงท่ีดิน ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ 
มูลค่าทางบญัชีสุทธิ 

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ท่ีดิน 1 แปลง รวมเน้ือท่ี 17-2-28 ไร่ 

และสว่นปรบัปรุงท่ีดิน 

เลขท่ี 60/68 หมูท่ี่ 19 นวนครโครงการ 

2 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 

เจา้ของ 60.11

 

- ไมมี่ - 

รวม  60.11  

 

5.2 อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2550 ตามรายละเอียดดงัน้ี  

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าทางบญัชีสุทธิ 

(ลา้นบาท) 
ภาระผูกพนั 

อาคารและส่ิงปลกูสรา้งโรงงานครวักลาง  

เลขท่ี 60/68 หมูท่ี่ 19 นวนครโครงการ 

2 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 

เจา้ของ

 

273.26 - ไมมี่ - 

อาคารและส่ิงปลกูสรา้งโรงงานอมตะ

นคร  

เลขท่ี 700/635 หมูท่ี่ 3 นิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บา้นเก่า อ.

พานทอง ชลบุรี 

เชา่

 

170.24 - ไมมี่ - 

รวม  443.50  

5.3 สญัญาเช่าพื้ นท่ี 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทฯ มีสญัญาเช่าพื้ นท่ีในการดาํเนินกิจการรา้นอาหารญ่ีปุ่นและรา้นเบเกอร่ีเพื่อ

สุขภาพ กบัคู่สญัญาท่ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกจาํนวน 75 สญัญา ทั้งน้ี สญัญาเชา่พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเป็น

สญัญาเชา่ระยะสั้น 3 ปี และสามารถต่ออายุสญัญาไดอี้ก 3 ปี โดยสญัญาส่วนใหญ่จะหมดอายุลงในปี 2552 – 

2553 
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สิทธิการเช่าพื้ นท่ีดาํเนินงาน 

พื้ นท่ีดําเนินงานของกิจการรา้นอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะทําเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาสั้น 3 ปี 

ท่ีสามารถต่ออายุการเช่าไดอ้ีก 3 ปี เพื่อลดภาระผูกพนัและเงินลงทุนท่ีค่อนขา้งสงูจากความผันแปรของสภาพ

เศรษฐกิจและการคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตาม มีรา้นอาหารบางสาขาไดท้าํสญัญาเช่าระยะยาว

ภายในอาคารและศนูยก์ารคา้ ซ่ึงมีมลูค่าทรพัยสิ์นรวมส่วนท่ีปรบัปรุงแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 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 
19.54 - 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 

9.95 - 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 

28.53 - ไม่มี - 

ศนูยก์ารคา้ เซ็นทรลั ป่ินเกลา้ 

หอ้งท่ี G45 พื้ นท่ี 160.15 ตร.ม. 

ระยะเวลา 13 ปี 5 

เดือน/ส้ินสุดปี 2565  

9.00 -ไม่มี- 

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

ระยะเวลา 7 ปี / 

ส้ินสุดปี 2556  

12.40 -ไม่มี- 

ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรป์ารค์-รงัสิต

หอ้งท่ี B56  พื้ นท่ี 134 ตร.ม. 

ระยะเวลา 15 ปี 6 

เดือน/ส้ินสุดปี 2564 

11.00 - ไม่มี - 

ศนูยก์ารคา้เอสพลานารด-รชัดา 
หอ้งท่ี B41 พื้ นท่ี 288 ตร.ม. 

ระยะเวลา 24 ปี 2 

เดือน/ส้ินสุดปี 2574 

30.91 - ไมมี่ - 

รวม  121.33  

 

5.4 เครื่องมือและเครื่องจกัรท่ีใชใ้นการผลิต  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใชใ้นการดําเนินงานและผลิตสินคา้ของกิจการ 

ประกอบดว้ย  

ประเภทเครื่องจกัรและอุปกรณ ์
มูลค่าทางบญัชีสุทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร – เครื่องด่ืม 531.20 - ไมมี่ - 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร – อาหาร 98.80 - ไม่ม ี- 

รวม 630.0  
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5.5 สว่นตกแตง่และระบบภายใน 

ส่วนตกแต่งและระบบภายในท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ประกอบดว้ย 

ประเภท 
มูลค่าทางบญัชีสุทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ส่วนตกแต่ง 83.42 - ไม่มี - 

ระบบภายใน 118.42 - ไมมี่ - 

รวม 201.84  

5.6 ทรพัยส์ินระหว่างตดิตั้ง 

ทรพัยส์ินระหวา่งติดตั้งของกลุ่มบริษัทฯ มีมลูค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ดงัต่อไปน้ี 

ประเภท 
มูลค่าทางบญัชีสุทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ส่วนปรบัปรุงโรงงาน 8.19 - ไมมี่ - 

เคร่ืองมือและอุปกรณ ์ 0.71 - ไม่มี - 
รวม 8.90  

5.7 ทรพัยส์ินอ่ืน 

ทรพัยส์ินอ่ืนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบดว้ย เคร่ืองใชส้ํานักงาน เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

เครื่องใชใ้นรา้นอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมลูค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ทั้งส้ิน 79.52 

ลา้นบาท  

 

5.8 เครื่องหมายบรกิาร 

ในเดือน มีนาคม 2547 กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัอนุมติัการจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการ ซ่ึงไดแ้ก่ คาํวา่ “โออิชิ” ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ “โลโกโ้ออิชิ” “โลโกพ้รอ้มคาํวา่โออิชิ” ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ “โลโกอิ้น

แอนดเ์อาท ์เดอะ เบเกอร่ีคาเฟ่” และ “โลโกโ้ออิชิราเมน” เรียบรอ้ยแลว้  
 

5.9 เครื่องหมายการคา้ 

บริษัทฯ ไดร้บัอนุมติัจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ จากกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ คาํว่า “โออิชิ” ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ “โลโกโ้ออิชิ” และ “โลโกพ้รอ้มคาํวา่โออิชิ” ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตุ๊กตา 

โอจิ-อามิ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และ คาํวา่ “อะมิโนโอเค” ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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5.10 นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยท่ียงัเปิดดาํเนินการอยู่ จาํนวน 2 บริษัท ไดแ้ก ่

บริษัท โออิชิ ราเมน จาํกดั และบริษัท โออิชิ เทรดด้ิง จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทรา้นอาหารบะหมี่ญ่ีปุ่น 

ผูผ้ลิตอาหารญ่ีปุ่นและเบเกอร่ี และผูผ้ลิตและจาํหน่ายและชาเขียวพรอ้มด่ืม โดยมีมลูค่ารวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย

เท่ากบั 1,134 ลา้นบาท (ตามราคาทุนเดิมเท่ากบั 578 ลา้นบาท) คิดเป็นสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ประมาณรอ้ยละ 39 ของสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

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 

ด้วยเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้ นําในธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นและร้านเบเกอร่ี บริษัทฯ มีแผนงานขยายสาขา
ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ีของกลุ่มโออิชิ ประมาณปีละ 20 สาขา และจะซือ้แฟรนไชส์อาหารญ่ีปุ่ นด้วย โดยเงิน
ลงทนุท่ีใช้ในการขยายสาขาอยู่ท่ีระดบัประมาณ 1.3 – 18.5 ล้านบาทตอ่สาขา ขึน้อยู่กบัประเภทธุรกิจ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีแผนงานผลิตสินค้าใหม่ประเภทเคร่ืองดื่มใหม่ๆออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเน่ืองในปีนี ้ ทัง้
เคร่ืองดื่มประเภทนํา้ผลไม้เพื่อสขุภาพ (Healthy Juices) และเคร่ืองด่ืมเทรนด์ใหม่จากญ่ีปุ่ น (Functional Drink) ซึง่
จากการศึกษาตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจบุนัโดยเฉพาะผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีมีวิถี
ชีวิตท่ีรีบเร่งและต้องการความสะดวกในบางมือ้อาหาร เป็นกลุ่มลกูค้าเป้าหมายสําหรับสินค้าประเภทดงักล่าว และ
เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์จากกําลงัการผลิตในปัจจุบนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ โดยไม่ต้องลงทุนในการขยายงาน
เพ่ิมเติม และจะใช้ช่องทางการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ทัง้นี ้ในการดําเนินงานส่วนนี ้บริษัท
ฯ ไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทนุสงู เน่ืองจากโรงงานแห่งใหม่ยงัมีกําลงัการผลิตเหลือพอในการขยายงานดงักล่าว  
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7.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

สําหรับระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากัด 
ได้ถกูฟ้องร้องโดยกลุ่มบคุคลหนึ่ง จากการท่ีพนกังานขบัรถของบริษัทย่อยได้ขบัรถชนบคุคลหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหสั 
กลุ่มบุคคลดงักล่าวได้เรียกร้องค่าเสียหายจากพนักงาน และนายจ้าง คือบริษัทย่อย และบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) เป็นจํานวนเงิน 51.1 ล้านบาท เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทได้ให้ความเห็นว่ามูลค่าความ
เสียหายอยู่ท่ีประมาณ 3-6 ล้านบาท ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้บนัทึกประมาณการหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้สําหรับ
ค่าเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลชัน้ต้น เป็นจํานวนเงิน 4.5 ล้านบาท ในงบการเงินสําหรับปีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2549 นายตนั ภาสกรนที กรรมการบริษัท ยอมรับท่ีจะรับผิดชอบค่าเสียหายจากคดีความของ
บริษัทในส่วนท่ีเกิน 2.5 ล้านบาท ตามข้อตกลงซือ้ขายหุ้นกับผู้ ถือหุ้นใหม่ บริษัทย่อยจึงกลบัรายการประมาณการ
หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้สําหรับค่าเสียหายจํานวน 2.0 ล้านบาท จากท่ีเคยบนัทกึไว้ในปี 2548 จํานวน 4.5 ล้านบาท ในงบ
การเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2549  ในเดือนพฤษภาคม 2550 มีการประนีประนอมยอมความ โดยบริษัท
ย่อยตกลงจ่ายเงินให้แก่กลุม่บคุคลดงักล่าวจํานวน 2.5 ล้านบาท 
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8. โครงสร้างเงนิทุน 

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 187.5 ล้านหุ้น 
มลูค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท เป็นทนุเรียกชําระแล้วจํานวน 375 ล้านบาท  

 

8.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ตามท่ีปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น มีดงันี ้

 

ลาํดบัที่ ผู้ถือหุ้น  ณ วันที่ 9 มกราคม 2551 

     จาํนวนหุ้น  ร้อยละ 

1 บริษัท ยอดกิจธุรกิจ จาํกัด    82,314,537  
    

43.900  

2 BENGENA INTERNATIONAL LTD    59,286,363  
    

31.619  

3 นายตนั ภาสกรนท ี    10,000,000  
      

5.330  

4 นางสาวสุนิสา สุขพันธ์ุถาวร     10,000,000  
      

5.330  

5 SOMERS (U.K.) LIMITED     6,131,300  
      

3.270  

6 บริษัท ไทยเอน็วีดอีาร์ จาํกัด     4,025,700  
      

2.147  

7 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED      3,328,700 
      

1.775  

8 นายสรสรรค คูห์รัตนพศิาล     1,264,000  
      

0.674 

9 MR.YUEH-CHIN CHIU     1,241,500 0.662   

10 นายสุนทร คูห์รัตนพศิาล     960,000  
      

0.512 

11 นางจรัสศรี พงศ์พโิรดม     560,000  0.299 
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ลาํดบัที่ ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 มกราคม 2551 

     จาํนวนหุ้น  ร้อยละ 

12 นางสุภา สุพรรณธะริดา     445,600  
      

0.238  

13 MR.CHI WEI KUO     419,650  
      

0.224  

14 นายสมบตั ิเทพสถติย์     399,900  
      

0.213  

15 นางพลินี คูห์รัตนพศิาล     376,000  
      

0.201 

16 นายนริศ จริะวงศ์ประภา     344,000  
      

0.183 

17 นายอยทึธ์ ชาญเศรษฐิกุล     310,000  
      

0.165 

18 ธนาคาร ทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 
     

    286,000  
       

0.153  

19 นายเสรี ประเทอืงธรรม 
   

     270,100  0.144  
 

20 
 
  

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 
 
  

 
 5,536,650 

 
187,500,000.00  

2.95 
   

100.00  

 

8.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและ
สํารองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคญั ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบ เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และ
ปัจจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น  
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9. โครงสร้างการจัดการ 

9.1   โครงสร้างคณะกรรมการ ปี 2550 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

  9.1.1คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจํานวน 13 ท่าน ดงันี ้
  (1) นายณรงค์  ศรีสอ้าน   ประธานกรรมการ 

  (2) นายฐาปน   สิริวฒันภกัดี           รองประธานกรรมการ 

  (3) นายตนั   ภาสกรนที              กรรมการผู้จดัการ 

  (4) นางสาวสนิุสา  สขุพนัธุ์ถาวร  กรรมการ 

  (5) นายโช  เอว่ีย จิน้                  กรรมการ 

  (6) นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร  กรรมการ 

  (7) นายอวยชยั  ตนัทโอภาส  กรรมการ 

  (8) ดร.พิษณ ุ  วิเชียรสรรค์                 กรรมการ 

  (9) นายสมเกียรติ  เจริญกลุ   กรรมการ 

  (10) นายชลกานต์ บปุผเวส   กรรมการ 

  (11) นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์              ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  (12) นายวีระชยั    ตนัติกลุ        กรรมการตรวจสอบ 

  (13) นายชยั         จรุงธนาภิบาล    กรรมการตรวจสอบ 

  
 กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นดงันี ้

“นายณรงค์ ศรีสอ้าน หรือ นายฐาปน สิริวฒันภกัดี หรือ นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร หรือ นายสมเกียรติ 
เจริญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือร่วมกบั นายตนั ภาสกรนที หรือ นางสาวสนิุสา สขุพนัธุ์ถาวร หรือ 
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นายโช เอว่ีย จิน้ หรือ นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ หรือ นายอวยชัย ตันทโอภาส หรือ นายชลกานต์           
บปุผเวส รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท”  
 
 

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจํานวน10 ท่าน ดงันี ้

(1) นายณรงค์   ศรีสอ้าน ประธานกรรมการบริหาร 
(2) นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี  รองประธานกรรมการบริหาร 
(3) นายตนั  ภาสกรนที กรรมการบริหาร 
(4) นางสาวสนิุสา สขุพนัธุ์ถาวร  กรรมการบริหาร 
(5) นายโช  เอว่ีย จิน้ กรรมการบริหาร 
(6) นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร     กรรมการบริหาร 
(7) นายอวยชยั   ตนัทโอภาส        กรรมการบริหาร 
(8) ดร.พิษณ ุ  วิเชียรสรรค์         กรรมการบริหาร 
(9) นายสมเกียรติ       เจริญกลุ  กรรมการบริหาร 
(10) นายชลกานต์ บปุผเวส  กรรมการบริหาร 

 

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด จํานวน 3 ท่าน ดงันี ้

(1) นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายวีระชยั  ตนัติกลุ  กรรมการตรวจสอบ 
(3) นายชยั  จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ 

 
9.1.4    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด จํานวน 3 ท่าน ดงันี ้

       (1) นายชยั  จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
       (2) ดร.พิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการบริหารความเส่ียง  

       (3) นายไพบลูย์   คจุารีวณิช กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

9.1.5    คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด จํานวน 3 ท่าน ดงันี ้
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       (1) นายณรงค์  ศรีสอ้าน ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
       (2) นายตนั  ภาสกรนที กรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

       (3) นายสิทธิชยั   ชยัเกรียงไกร กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
 

9.1.6 คณะผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทฯ มีผู้บริหารจํานวน 7 ท่านประกอบด้วย 
(1) นายตนั  ภาสกรนที กรรมการผู้จดัการ 
(2) นางสาวสนิุสา  สขุพนัธุ์ถาวร รองกรรมการผู้จดัการ 
(3) นายสมเกียรติ  เจริญกลุ รองกรรมการผู้จดัการ 
(4) นายไพบลูย์   คจุารีวณิช รองกรรมการผู้จดัการ 
(5) นายไพศาล อ่าวสถาพร ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
(6) นายปรีชา  อจัฉรานนท์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(7) นายอชิร  พฒันสินธุ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น กําหนดนโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ จัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล กํากับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น
อย่างสม่ําเสมอ รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วน มี
มาตรฐาน และโปร่งใส ทัง้นี ้ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการใน
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อ
ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอํานาจนัน้จะต้อง
อยู่ภายใต้ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของผู้ รับมอบ
อํานาจไว้อย่างชดัเจน เว้นแต่อํานาจการดําเนินการดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ก่อน  
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(1)   เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องมีมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
(2)   การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาด       
หลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้กําหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ซึง่ได้แก่ (ก) ผู้บริหารของบริษัทฯ (ข) ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ (ค) ผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัทฯ (ง) บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการ
สมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่
สมรส บตุร หรือญาติสนิทคนอ่ืนๆ และ (จ) นิติบคุคลใดท่ีบคุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นหรือมี
อํานาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสําคัญ หรือบุคคลตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนด) ให้กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

และในกรณีดงัต่อไปนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัของบริษัทฯ ให้บคุคลอ่ืน 
(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัทฯ 
(3) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมด

หรือบางส่วนท่ีสําคญั  การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือควบรวม
กิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่การแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

(4) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
(5) การเพ่ิมทนุหรือการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการออกหุ้นกู้  
(6) การเลิกบริษัทฯ  
(7) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กบับริษัทอ่ืน 
(8) การใดท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ และประกาศตลาดหลกัทรัพย์กําหนดให้ต้องได้รับมติจากท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการ
เก่ียวโยงกนั 

 
   ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

  
 1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่อยู่ภายใต้

กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ เว้นแต่รายการท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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 2. มีอํานาจจดัทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ           
ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

 3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน กําหนดงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปี และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ และดําเนินการตามแผน
ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

 4. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ 
เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารต่างๆ ตามท่ีได้รับอนมุติั
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ตอ่สภาพธุรกิจ 

 5. มีอํานาจดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ โดยให้ครอบคลุมทุก
รายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ  ยกเว้น 
ตําแหน่งตัง้แตผู่้ชว่ยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

 6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทําธุรกรรมและดําเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย       
ดงันี ้

  6.1 อนมุติัการกู้หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็น ผู้ คํา้ประกัน 
หรือการชําระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทนุ เพื่อ
ขยายสาขา และเพ่ือการดําเนินงานตา่งๆ เป็นต้น 

6.2 อนมุติังบประมาณประจําปีของบริษัทย่อย 
 ทัง้นี ้อํานาจในการดําเนินการต่างๆ ตามท่ีระบุข้างต้นนี ้ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกิน      

ครัง้ละ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจํานวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ มอบหมาย ยกเว้น การตัดจําหน่ายทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครัง้ละ 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) หรือการจ่ายเงินค่ารับรอง การกุศล และสินค้าเผยแพร่ ให้
คณะกรรมการบริหารอนุมติัได้ไม่เกินครัง้ละ 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) อย่างไรก็ดี วงเงิน
ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 7. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการเปิดบญัชีเงินฝากกบัสถาบนัการเงินในประเทศ รวมทัง้ การกําหนดผู้
มีอํานาจสัง่จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากทัง้หลายของบริษัทฯ 

 8. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึน้เงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจําปี 
และการจ่ายเงินรางวลัประจําปี (เงินโบนสั) ให้แก่พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้น ตําแหน่ง
ตัง้แต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

 9. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการสัง่จ่ายเงินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 
 10.มีอํานาจคดัเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เล่ือนตําแหน่ง ลงโทษทางวินยั โยกย้าย ปรับระดบั ขึน้

เงินเดือน ปรับอตัราเงินเดือน กําหนดโบนสั สวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืน ตลอดจนพิจารณาความ
ดีความชอบประการอ่ืนของพนกังานของบริษัทฯ ในตําแหน่งท่ีไม่สงูกว่าตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ และให้



  บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 
 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 34 

มีอํานาจมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอํานาจ
แทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 11.อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ แทนของบริษัทฯ เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการใน
บริษัทย่อย เพ่ือควบคุมดูแลการบริหารงานต่างๆ ตามท่ีได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สงูสดุ 

 12.กํากบัดแูล และอนมุตัิเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้หรือมอบหมาย
หรือมอบอํานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายคนกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะ
กรรมการบริหารได้ตามท่ีเห็นสมควร เช่น แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการย่อยในการพิจารณาการขึน้เงินเดือนหรือ
การกําหนดเงินโบนัส แก่พนักงานในระดับผู้ บริหารตัง้แต่ผู้ อํานวยการสํานักขึน้ไป จนถึงรองกรรมการ
ผู้ อํานวยการใหญ่ แต่งตัง้คณะอนกุรรมการย่อยชดุต่างๆ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในกิจการเฉพาะทาง 
เพ่ือบริหาร และกลัน่กรองงานก่อนท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถ
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้ 

 13.ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 อนึ่ง การอนมุติัรายการดงักลา่วข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ีทําให้

คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร  สามารถอนุมติัการเข้าทํารายการท่ี
ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตาม
ข้อบังคับบริษัทฯ และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกําหนด) กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุติัการเข้าทํา
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทัง้นี ้
กรรมการบริหารท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ โดยคณะกรรมการมี
อํานาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขต อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้ตามท่ีจําเป็นหรือ
เห็นสมควร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

(1) สอบทานความถกูต้องของรายงานทางการเงินของบริษัท และความเพียงพอของการเปิดเผย
ข้อมลูของบริษัทฯในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจวา่งบการเงินของบริษัทมีความถกูต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   
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(2) สอบทานระบบควบคมุภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit 
) ของบริษัทฯ  เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบ
ภายใน ( Internal Audit ) ท่ีมีความเหมาะสม  เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพ  

(3) สอบทานการปฏิบติัของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
, ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทท่ีกําหนดไว้ 

(4) พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของผู้สอบบญัชี 

(5) ปฏิบติังานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทดงัต่อไปนี ้
(1) กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม(Integrated Risk Management) โดยให้

ครอบคลมุความเส่ียงหลกัของธุรกิจ เช่น ความเสีย่งจากธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบติัการ (Operational Risk) 

(2) เสนอต่อกรรมการผู้จดัการเพ่ือแตง่ตัง้คณะทํางานในการบริหารความเสีย่งแตล่ะประเภทโดยให้
รายงานตรงต่อคณะกรรมการชดุนี ้

(3) จดัอบรมและสมัมนาเชิงปฏิบตัิการการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท 
ขัน้ตอนการดําเนินงาน หลกัเกณฑ์ในการประเมินความเสีย่ง จดัลําดบัความสําคญัผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่าง ๆ  และแผนปฏิบติัการเพ่ือป้องกนัหรือลดผลกระทบจากความเสี่ยง  

(4) อนมุติัแผนการจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบติัทัว่ทัง้องค์กร 
(5) ทบทวนความเพียงพอของกรมธรรม์ประกนัภยัและประกนัชีวิตตา่ง ๆ 
(6) ติดตามความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษัทตลอดจนกระบวนการบง่ชีแ้ละปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั 
(7) ให้คําปรึกษา คําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเส่ียง 
(8) สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความเสี่ยงท่ีสําคญั เพ่ือเช่ือมโยงกบัการควบคมุ

ภายใน 
(9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความเสีย่ง และการจดัการความเสี่ยง 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน มีบทบาทดงัต่อไปนี ้
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(1) กําหนดอตัราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้กับคณะกรรมการทุกคณะเพ่ือผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) กําหนดอตัราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้กับผู้บริหารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการเพ่ือขออนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท 

(3) ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการกําหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นมอบหมาย 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จดัการ มีอํานาจหน้าท่ีดงัต่อไปนี ้

(1) ปฏิบติังานและดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่
ภายใต้วตัถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท ในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามธุรกิจ
ปกติของบริษัท 

(2) การอนมุติัค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และรายจ่ายลงทนุให้
เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้
ไม่รวมการกู้ ยืมเงิน และการคํา้ประกนั 

(3) การอนมุติัการจ่ายเงินในการบริหาร โดยกําหนดให้กรรมการผู้จดัการมีอํานาจในการจ่ายเงินใน
การบริหารแต่ละครัง้มีมลูคา่ไม่เกินกวา่ 5 ล้านบาท 

(4) การพิจารณาจดัหาทําเลเพ่ือการขยายสาขาและพิจารณาการเปิดสาขา รวมถึงการอนมุติัการเช่า
พืน้ท่ีเพ่ือเปิดสาขา โดยผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการบริหาร 

ทัง้นี ้กรรมการผู้จดัการไม่มีอํานาจในการดําเนินงานใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการ
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีกรรมการ
ผู้ จัดการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งรายการหรือเร่ืองดงักล่าวต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุติัต่อไป  
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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 ์ 

 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

(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 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร 

      9.2.1 กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้ บริหารมาจากการคัดเลือกโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากในปัจจบุนับริษัทฯ ยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็
ตาม คณะ กรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคดัสรรบคุคลผู้ มีคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานท่ี
เก่ียวข้องรวมทัง้มีคุณสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ จากนัน้จึงนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาแตง่ตัง้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึ่งเสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีพงึมีหรือพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชีข้าด 

      9.2.2 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัทฯได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคณุสมบติัของผู้ ท่ีจะได้รับ
การแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดยต้องมีคณุสมบติัดงัต่อไปนี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้
นบัรวมหุ้นท่ีถือ โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

(2) เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือ
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําจาก
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(3) เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในลกัษณะดงักลา่วในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบครอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสียนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ 

(4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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(6) เป็นผู้ ท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 
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9.3.ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

      9.3.1 คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน     

จาํนวน จาํนวนเงิน จาํนวน จาํนวนเงิน

(ท่าน) (บาท) (ท่าน) (บาท)

เบ้ียประชุม และบาํเหน็จกรรมการ 13 13

1.นายณรงค ์ศรีสอา้น 1,784,516 540,000

  ประธานกรรมการ

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 1,338,387 390,000

  รองประธานกรรมการ

3. นายตนั ภาสกรนที 580,645 3,060,000

   กรรมการ

4. นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร 338,710 2,045,000

   กรรมการ

5. นายโช เอ่ียว จ้ิน 580,645 2,045,000

   กรรมการ

6. นายสิทธิชยั ชยัเรียงไกร 1,012,258 270,000

   กรรมการ

7. นายอวยชยั ตนัทโอภาส 892,258 270,000

   กรรมการ

8. ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์ 1,012,258 350,000

   กรรมการ

9. นายสมเกียรติ เจริญกุล 387,097  - ไมมี่ -

   กรรมการ

10. นายชลกานต ์บุปผเวส 747,097 240,000

   กรรมการ

11. นายวกิรม คม้ไพโรจน์ 672,581 50,000

   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

   ตรวจสอบ

12. นายวรีะชยั ตนัติกุล 1,012,258 420,000

   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

13. นายชยั จรุงธนาภิบาล 1,398,387 50,000

   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายการ

ปี 2550 ปี 2549
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จาํนวน จาํนวนเงิน จาํนวน จาํนวนเงิน

(ท่าน) (บาท) (ท่าน) (บาท)

เบ้ียประชุม และบาํเหน็จกรรมการ 13 13

กรรมการชุดเก่า

14. พล.ต.อ.พงษ์อาํมาตย ์อาํมาตยกุล 508,065 300,000

    กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

    ตรวจสอบ

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

   กรรมการ

16.นายนพพร พิชา  - ไมมี่ - 62,500

  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

17.นายเกรียง ยรรยงดิลก  - ไมมี่ - 50,000

    กรรมการตรวจสอบ

18.นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ  - ไมมี่ - 50,000

    กรรมการตรวจสอบ

รวมเบ้ียประชุมและบาํเหน็จ 12,265,162 11,192,500

รายการ

ปี 2550 ปี 2549

20,139,503เงินเดือนและโบนัสกรรมการและผูบ้ริหาร 7 26,885,215 7

 

หมายเหต ุ: 1) นายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ นางสาวฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์ นายดํารง พฤกษะริตานนท์       
นางสลุาวลัย์ พฤกษะริตานนท์ และนายสุเนตร เอมวฒันา กรรมการได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตัง้แต่
วนัท่ี 26 มกราคม 2549 

  2) นายนพพร พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเกรียง ยรรยงดิลก กรรมการตรวจสอบ และ      
นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2549 

  3) พลตํารวจเอกพงษ์อํามาตย์ อมาตยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการเป็น
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2549  
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9.3.2 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

หลกัสตูรการอบรม                                              

รายช่ือกรรมการของบริษัทฯ             Directors Certification  Directors Accreditation Audit Committee 

(จํานวนทัง้หมด 13 คน)    Program (DCP)      Program (DAP)  Program (ACP)  

1.นายณรงค์  ศรีสอ้าน  - รุ่นท่ี TCC/2547  - 
2.นายฐาปน สิริวฒันภกัดี  - รุ่นท่ี TCC/2547  -  
3.นายตนั ภาสกรนที  - รุ่นท่ี  12/2547  - 
4.นางสาวสนิุสา สขุพนัธุ์ถาวร          รุ่นท่ี 44/2547 รุ่นท่ี  12/2547  - 
5.นายโช เอว่ีย จิน้  - รุ่นท่ี  16/2547  -  
6.นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร              รุ่นท่ี 26/2546  -   - 
7.นายสมเกียรติ เจริญกลุ                   รุ่นท่ี 79/2549 รุ่นท่ี  21/2547    รุ่นท่ี 1/2547                  
8.นายอวยชยั ตนัทโอภาส  - รุ่นท่ี TCC/2547  - 
9.ดร.พิษณ ุวิเชียรสรรค์  - รุ่นท่ี TCC/2547  - 
10.นายชลกานต์ บปุผเวส  - รุ่นท่ี TCC/2547  - 
11.นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  -  -   - 
12.นายวีระชยั ตนัติกลุ                รุ่นท่ี 37/2546  -   - 
13.นายชยั จรุงธนาภิบาล                รุ่นท่ี 29/2546        -      รุ่นท่ี 4/2548  
                          

 

9.3.3ค่าตอบแทนอื่น 

 - ไม่มี – 

9.4 การกาํกับดแูลกจิการ 

    คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น และได้ศึกษา
แนวทางการปฏิบติัตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ข้อและข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ี
เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการทํางาน การดําเนินการให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทําระบบควบคุมภายในต่าง ๆ  รวมถึงการให้
ความสําคญัของความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั อีกทัง้ยงัได้พิจารณา
แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพ่ือชว่ยดแูลระบบการควบคมุภายในให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
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9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

     9.5.1 บริษัทฯ ได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในท่ีมีสาระสําคญัของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพือ่แสวงหาผลประโยชน์สว่นตวั  ซึง่รวมถึงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  โดยกรรมการ  

ผู้บริหารและพนกังานซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีทราบข้อมลูภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน 

    9.5.2 บริษัทฯ ได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีในการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ 
ของตนเอง คู่สมรส  และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง            
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

                ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้กําหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือ         

ประโยชน์สว่นตวัไว้ใน ระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตัง้แตก่ารตกัเตือนด้วยวาจาจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน   

9.6 บุคลากร 

               ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนกังานทัง้สิน้จํานวน 3,620 คน (ไม่รวมกรรมการและ
ผู้บริหารตามข้อ 9.1) โดยแบง่ตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียด ดงันี ้

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 
สํานกังาน 184 
ร้านอาหาร     2,893 
โรงงาน 536 

ในปี 2550 พนกังานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทัง้สิน้ 383.60 ล้านบาท 

นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

            กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคญักับการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน โดยถือว่าพนกังานทุกคน
เป็นส่วนหนึง่ของความสําเร็จของบริษัท  ดงันัน้ การพฒันาบคุลากรจงึเป็นการลงทนุระยะยาวและจะต้องทําอย่างต่อเน่ือง 
ปีท่ีผ่านมาจึงได้สานต่อการพฒันาบุคลากรมาจากปี 2549 กล่าวคือ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินนโยบายในการพฒันา
พนักงานต่อเน่ือง โดยแบ่งกลุ่มพนักงานสําหรับพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือให้สามารถพัฒนาได้ตรงตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและลกัษณะงานมากท่ีสดุ ได้แก่ พนกังานกลุ่มร้านอาหาร พนกังานกลุ่มโรงงาน พนกังานกลุม่สนบัสนนุ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1 พนักงานกลุ่มร้านอาหาร (Restaurant) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการฝึกอบรมประเภทร้านอาหาร 
(Restaurant Operation Training System) โดยมีหลกัสตูรตา่งๆ เพื่ออบรมพนกังานตัง้แต่พนกังานในระดบัปฏิบติัการ ไป
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จนถึงพนักงานระดับบริหาร รวมทัง้จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะกิจสําหรับสาขาต่างๆ เพื่อให้การบริการอยู่ในระดับ
มาตรฐานท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ ซึง่ระบบการฝึกอบรมประเภทร้านอาหารดงักลา่วนี ้แบง่เป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1.1 หลกัสตูรสําหรับพนกังาน (Crew Member Training Excellence) เป็นหลกัสตูรสําหรับ
พนกังานหน้าร้าน เช่น พนกังานเก็บโต๊ะ พนกังานเสิร์ฟ พนกังานเก็บเงิน พนกังานต้อนรับ เป็นต้น และพนกังานหลงัร้าน 
เช่น พนกังานเตรียมอาหาร พนกังานปรุงอาหาร พนกังานประกอบอาหาร รวมทัง้หวัหน้ากะ เป็นต้น โดยเนือ้หาในหมวดนี ้
สว่นใหญ่เน้นด้านการบริการ การรักษาความสะอาด และคณุภาพของอาหาร เป็นหลกั 

1.2 หลกัสตูรสําหรับทีมผู้จดัการร้าน (Management Training Excellence) เป็นหลกัสตูรสําหรับ
พนกังานระดบัหวัหน้า ผู้จดัการร้านฝึกหดั ผู้ช่วยผู้จดัการ้าน ผู้จดัการร้าน และผู้จดัการเขต เป็นต้น โดยเนือ้หาในหมวดนี ้
ส่วนใหญ่เน้นด้านการบริหารผลิตภณัฑ์ การบริหารสินค้าคงคลงั การบริหารคน การบริหารเงินสด ความเป็นผู้ นํา การ
วางแผน การบริหารต้นทนุ การบริหารคา่ใช้จ่าย รวมทัง้การสร้างยอดขายและกําไร เป็นต้น 

2 พนกังานกลุ่มโรงงาน (Factory) เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นด้านการผลิต คณุภาพของผลิตภณัฑ์ และขัน้ตอน 
การทํางาน เป็นต้น เพ่ือให้สอดคล้องกบัระบบคณุภาพ ISO 9001: 2000 ระบบ GMP และระบบ HACCP  

3 พนกังานกลุ่มสนบัสนนุ (Support) การพฒันาพนกังานในกลุ่มสนบัสนนุต่าง ๆ นัน้ ถือว่าเป็นส่วน 
สําคญัอีกส่วนหนึ่งท่ีจะทําให้ธุรกิจดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน ตามความคาดหวงัขององค์การท่ีจะให้ฝ่าย สนับสนุนเป็น
เสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) จะมุ่งเน้นและส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถโดยเรียนรู้จากการ
ปฏิบตัิงานจริง จากการฝึกอบรมภายใน และจากคําแนะนําของผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในแตล่ะสายงาน รวมทัง้การส่งไปอบรม
จากสถาบนัภายนอก เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัทําโครงสร้างหลกัสตูรไว้ 4 ระดบั เพือ่พฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานทัง้ 3 
กลุ่มให้สอดคล้องกนัได้แก่ 

1 หลกัสตูรปฐมนิเทศ (Orientation Program) เป็นหลกัสตูรสําหรับพนกังานใหม่ เพ่ือแนะนําให้รู้จกั
บริษัท   ลกัษณะงานหรือข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบติังาน อกีทัง้ชว่ยให้พนกังานใหม่ปรับตวัเข้ากบังานและเพื่อน
ร่วมงานในองค์การ 

2  หลกัสตูรพฒันาความรู้ ความสามารถทัว่ไป (Corporate Training Program) เป็นหลกัสตูรเพื่อการพฒันา
พนกังานให้สามารถนําความรู้มาใช้ในการปฏิบติังาน ซึง่ทางบริษัทฯ อาจจดัอบรมขึน้ภายในและภายนอกบริษัทฯ (In-
House Training) หรือสง่พนกังานไปฝึกอบรมยงัสถาบนัฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ทัง้นีเ้พ่ือการพฒันาความรู้ 
ทกัษะ ความสามารถของพนกังานให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

3 หลกัสตูรพฒันาความรู้เฉพาะในงาน (Functional Training Program) เป็นหลกัสตูรเพือ่การพฒันาทกัษะ 
ความสามารถ หรือเทคนิคเฉพาะด้านในงาน เช่น ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิต    ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคเฉพาะทาง 
หรือความรู้ในสายงานวิชาชีพต่างๆ   เป็นต้น  

4  หลกัสตูรพฒันาภาวะผู้ นํา (Leadership Development Program) เป็นหลกัสตูรเพ่ือการพฒันาศกัยภาพด้าน
ภาวะผู้ นําของผู้บริหารในองค์การ  
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พนกังานกลุม่ร้านอาหาร พนกังานกลุม่โรงงาน พนกังานกลุม่สนบัสนนุ ผู้บริหาร 

 
- 

 
- 

 
- 

หลกัสตูรพฒันาภาวะผู้ นํา  
(Leadership 

Development Program) 

หลกัสตูรพฒันาความรู้ ความสามารถทัว่ไป (Corporate Training Program) :  

- การฝึกอบรมภายในบริษัท (In-House Training) 
- การฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ (Public Training) 

หลกัสตูรพฒันาความรู้เฉพาะในงาน (Functional Training Program) 

หลกัสตูรปฐมนิเทศ   (Orientation Program) 

 
โดยในปี 2550 บริษัทฯ ได้ลงทนุด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ประมาณ 2.9 ล้านบาท 
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10. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ทําการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบทัง้ 5 ส่วน  
ได้แก่  องค์กรและสภาพแวดล้อม , การบริหารความเสี่ยง , การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ,             
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล   และระบบการติดตาม    โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของ                     
ฝ่ายตรวจสอบภายใน  , ข้อมลูที่ได้รับทราบจากการซกัถามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ   รวมทัง้จากการพิจารณา
เอกสารหลกัฐานท่ีฝ่ายบริหารเป็นผู้ จดัทํา  สามารถสรุปได้ว่า  บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
พอสมควร   รวมทัง้ มีระบบการควบคุมภายใน เร่ือง  การทําธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ , กรรมการ , ผู้บริหาร          
หรือผู้ ที ่เ กี ่ยวข้องก ับบคุคลดงักล่าวอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย    ส่วนการควบคมุภายในในหวัข้ออื ่นของ            
ระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกัน   

สําหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทัง้สองบริษัทนัน้ บริษัทฯได้กําหนดให้บริษัทย่อยดําเนินการจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในท่ีสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัทฯ นอกจากนัน้ บริษัทฯยังได้
ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เข้าไปตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทย่อย
อย่างสม่ําเสมอ  ซึง่จากผลการตรวจสอบท่ีออกมาพบว่า บริษัทย่อยทัง้สองแห่งได้จดัให้มีการควบคมุภายในที่
เพียงพอ 

นอกจากนีเ้พื่อการกํากับดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)  คณะกรรมการได้ส่งเสริม และ
สนบัสนนุให้ฝ่ายบริหารดําเนินการพฒันาคณุภาพของระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย 

 



  บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

 

 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 47 

11.รายการระหว่างกนั 

11.1ลกัษณะของความสมัพนัธก์บับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ภายในปี 2550 ซ่ึงสามารถ

สรุปลกัษณะของความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี  

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ความสมัพนัธ ์

บริษัท แทงคก้ิ์ว เซอรว์สิ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 นายตนั ภาสกรนที 

 

 

กลุ่มคู่คา้ประกอบดว้ย 

1.บริษัทโอ.จี.ที. จาํกดั 

2. รา้นออด้ีฮอทเบรดชอ๊ป 

3.นางสุกญัญา สุขพนัธุถ์าวร 

  
 

กลุ่มบริษัทท่ีมีกรรมการรว่มกนั 

1. บ .แพนอินเตอร์เนชั ่น

แนล  (ประ เทศไทย) 

จาํกดั 

2. บ . ที . ซี . ซี .  เทคโนโลยี ่

จาํกดั 

3. บ .ทิพย์พัฒน อาร์เขต 

จาํกดั 

4. บมจ.อาหารสยาม 

5. บ.ป้อมทิพย ์จาํกดั 

 

6. กลุ่มอาคเนย ์

 

7. บ.ทีซีซีพีดี 11 จาํกดั 

  นายตนั ภาสกรนที ถือหุน้ใน บจก. แทงคก์ิ้ ว เซอรว์สิ รอ้ยละ 30    

      

  นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร ถือหุน้ใน บจก. แทง้คก์ิ้ วเซอรว์สิ  

รอ้ยละ 15 และเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  

  
 
 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการของบริษัทฯ 

 
 ผูถื้อหุน้ใหญ่ของเป็นญาตินายตนั ภาสกรนที (กรรมการผูจ้ดัการ) 
 เจา้ของเป็นญาตินายตนั ภาสกรนที 
 เป็นญาตินางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร (รองกรรมการผูจ้ดัการ) 
 
 
 
 กรรมการผูม้ีอาํนาจร่วมกนั  
 
 
 กรรมการร่วมกนั  
 
 กรรมการผูม้ีอาํนาจร่วมกนั  

 
 กรรมการผูม้ีอาํนาจร่วมกนั  
 กรรมการผูม้ีอาํนาจร่วมกนั  
 
 กรรมการผูมี้อาํนาจเป็นญาติของกรรมการผูม้ีอํานาจของ

บริษัท 
 กรรมการผูมี้อาํนาจร่วมกนั 
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11.2 ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ในปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการทาํรายการระหวา่งกนัอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจกบับุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ สามารถสรุปมลูค่าและลกัษณะของการทาํรายการระหวา่งกนัโดยแบ่งตามประเภทไดด้งัน้ี 

 
11.2.1ค่าเชา่               

                                    หน่วย: ลา้นบาท 

บริษทั บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะของรายการ ค่าเช่า ปี2550  

บริษัทฯ  บจก. แทงคก้ิ์ว เซอรว์สิ ค่าเชา่พื้ นท่ีสาขาทองหล่อ 2.40 

บริษัทฯ  นายตนั  ภาสกรนที ค่าเชา่พื้ นท่ีสาขาชลบุรี 0.85 

บริษัทยอ่ย บ.ทิพยพ์ฒันอารเ์ขต จาํกดั ค่าเช่าพื้ นท่ีสาขาพนัทิพ 1.75 

 

                  11.2.2 รายการขายกบักลุ่มคู่คา้ 

                                      หน่วย: ลา้นบาท 

บริษัท บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มูลค่าขายปี2550 ลกูหน้ี ณ ส้ินปี 2550 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ย บริษัท โอ.จี.ที จาํกดั 329.39 49.10 

รา้นออด้ีฮอทเบรดชอ๊ป 3.33 - 

นางสาวสุกญัญา สุขพนัธุถ์าวร 12.65 - 

รวม 345.37 49.10 

 

                  11.2.3 รายการขาย Loghome  

                                      หน่วย: ลา้นบาท 

บริษัท บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มูลค่าขายปี2550 ลกูหน้ี ณ ส้ินปี 2550 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ย บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จาํกดั 217.65 - 
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                      11.2.4 รายการซ้ือสินคา้กบักลุ่มบริษัทท่ีมีกรรมการผูม้ีอาํนาจรว่มกนั 

                                                                         หน่วย: ลา้นบาท 

บริษัท บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มูลค่าซ้ือปี2550 เจา้หน้ี ณ สิ้ นปี 2550

บริษัทฯและบริษัทยอ่ย บ. แพนอินเตอรฯ์ 17.15 3.90 

บ.ที.ซี.ซี.เทคโนโลย่ี 0.28 - 

บมจ.อาหารสยาม 0.24 - 

บ.ป้อมทิพย ์ 0.69 0.18 

กลุ่มบริษัทอาคเนย ์ 3.18 0.56 

อ่ืน ๆ (รายยอ่ย) 0.24 0.11 

รวม 21.78 4.75 

                              

     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 รายการขายสินคา้กบักลุ่มคู่คา้และรายการขาย Loghome 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ย ขายสินคา้ใหก้บักลุ่มคู่คา้ ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีขายใหก้บั

กิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด 

บริษัทฯขาย Loghome โดยการเปิดประมลูทัว่ไป ซ่ึงจดัการประมลูโดยบริษัทอิสระภายนอก 
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11.3.3 รายการซ้ือสินคา้กบักลุ่มบริษัทท่ีมีกรรมการผูมี้อาํนาจรว่มกนั 

บริษัทฯและบริษัทย่อย ซ้ือสินคา้กบักลุ่มบริษัทท่ีมีกรรมการผูม้ีอาํนาจร่วมกนับางท่าน ในเง่ือนไขท่ี

เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีขายใหก้บักิจการอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาด ดงัน้ัน รายการ

ระหวา่งกนัดงักลา่วขา้งตน้จึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งน้ี  หากจาํเป็นตอ้งมี

รายการประเภทน้ีอีก บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ และขอใหก้รรมการผูมี้

ส่วนไดเ้สียงงดออกเสียงตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 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 จะจดัใหมี้การทาํสญัญาใหถ้กูตอ้ง และจะให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะวา่งจา้งใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่ง

กนัดงักล่าว เพื่อนําไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั้งน้ีบริษัทจะ

เปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  
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12. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

12.1 งบการเงิน 

สรุปรายงานสอบบญัชี 

รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2550 ตรวจสอบโดย นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดแ้สดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไขวา่ งบ

การเงินไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โดยถูกตอ้งตามควรในสาระสําคัญตามหลกัการบัญชีท่ี

รบัรองทัว่ไป 

รายงานของผูส้อบบัญชีสาํหรบังบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2548- 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 

2550 2549 2548  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 398,804 21,804 299,384  

เงินลงทุนระยะสั้น 100,000 - -  

ลกูหน้ีการคา้ 494,001 375,998 261,111  

สินคา้คงเหลือ 220,737 194,399 333,922  

สินทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืน 24,121 21,474 36,403  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั - - -  

เงินลงทุนทัว่ไป 8,500 6,500 6,500  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 1,423,875 1,703,059 1,659,729  

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 149,703 112,919 83,448  

สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน 63,440 51,236 48,362  

รวมสินทรพัย ์ 2,883,181 2,487,389 2,728,859  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 17,241 95,277  

เจา้หน้ีการคา้ 394,838 303,316 318,068  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี - - -  

ค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย 187,826 199,931 157,788  

เจา้หน้ีอ่ืน 66,101 63,267 106,934  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนๆ 57,530 34,257 38,136  

รายไดร้อตดับญัชี 2,507 2,950 3,524  

เงินกูย้มืระยะยาว - - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 32,556 54,239 67,303  

รวมหน้ีสิน 741,358 675,200 787,030  

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 37,500  

กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,119,921 790,287 919,927  

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 2,141,823 1,812,189 1,941,829  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,883,181 2,487,389 2,728,859  
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ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ 

    หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2550 2549 2548  

รายไดจ้ากการขาย 4,585,223 3,950,425 4,666,539  

รายไดอ่ื้น 90,950 18,219 15,789 

รายไดร้วม 4,676,173 3,968,644 4,682,328 

ตน้ทุนขายและบริการ 2,969,817 2,630,646 2,951,368  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 1,123,240 1,121,400 1,074,980  

กาํไรกอ่นดอกเบ้ียจา่ยและภาษีเงินได ้ 583,117 216,598 655,980 
ดอกเบ้ียจ่าย (2,917) (7,880) (5,268)  

ภาษีเงินได ้ (21,826) (19,608) (26,639) 
กาํไรสุทธิ 558,374 189,110 624,073  

จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก(พนัหุน้) 187,500 187,500 187,500  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน  
(มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 2 บาท) 

2.98 1.01 3.33 

    

 
 
                                                                                               หน่วย: พนับาท 

 รายการ 
งบการเงินรวม 

2550 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 704,094 469,809 745,238 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (78,196) (342,721) (516,213) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (248,898) (404,667) (258,078) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)

เพิ่มข้ึนสุทธิ 

377,000 (277,579) (29,053) 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

รายการ งบการเงินรวม 

2550 2549 2548  
อตัราส่วนสภาพคล่อง     

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.75 0.99 1.30  

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.41 0.64 0.78  

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.06 0.70 1.06  

  อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหน้ีการคา้ (เท่า) 10.54 12.40 16.23  

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 34.15 29.03 22.18  

  อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 14.31 9.96 11.30  

  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 25.16 36.15 31.86  

  อตัราหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 8.51 8.47 8.67  

  ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 42.31 42.52 41.55  

  วงจรเงินสด (วนั) 17.00 22.66 12.49  

     

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

  อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 35.23% 33.41% 36.75%  

  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 10.73% 5.02% 13.72%  

  อตัรากาํไรอื่น (%) 1.94% 0.46% 0.34%  

  อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 143.06% 236.82% 116.42%  

  อตัรากาํไรสุทธิ (%) 11.94% 4.77% 13.33%  
  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 28.24% 10.08% 36.21%  

     

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 20.79% 7.25% 24.50%  

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 53.84% 26.83% 55.15%  

  อตัราการหมุนของสินทรพัย ์(เท่า) 1.74 1.52 1.84  

     

อตัราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน     

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.35 0.37 0.41  
  อตัราส่วนเงินกูย้มืต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) - 0.01 0.05  

  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 249.84 63.11 147.54  

  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 90.60% 51.56% 51.08%  
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12.3 คาํอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 ผลการดาํเนินงาน -รวม                                                                                           (ลา้นบาท)   

 
ปี 2550 ปี 2549 

เทียบกบั 

ปี 2549 

รายไดจ้ากการขายรวม 4,585.2 3,950.4 16.1% 
ตน้ทุนรวม 2,969.8 2,630.6 12.9% 
กาํไรขั้นตน้ 1,615.4 1,319.8 22.4% 
ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร 1,123.2 1,121.4 (0.2%) 
ดอกเบ้ียจ่าย 2.9 7.9 (63.0%) 
กาํไรสุทธิ 558.4 189.1 195.3% 
กาํไรต่อหุน้(บาท) 2.98 1.01 195.3% 

 
 
ผลการดาํเนินงานรวม – แยกตามประเภทธุรกิจ                                                                    (ลา้นบาท) 

 
ปี 2550 ปี 2549 

เทียบกบั 

ปี 2549 

รายไดจ้ากการขาย-อาหาร 2,038.8 1,802.3 13.1% 

รายไดจ้ากการขาย-
เครื่องด่ืม 

2,546.4 2,148.1 18.5% 

รวมรายไดจ้ากการขาย 4,585.2 3,950.4 16.1% 
กาํไรสุทธิ-อาหาร 164.2 48.6 233.38% 
กาํไรสุทธิ-เครื่องด่ืม 394.2 140.5 182.1% 
รวมกาํไรสุทธ ิ 558.4 189.1 195.3% 

 

รายได ้

ในปี2550 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายรวมทั้งส้ิน 4,585.2 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 16.1% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายได้
จากการขาย  3,950.4 ลา้นบาท โดยมีรายไดจ้ากการขายอาหารจาํนวน 2,038.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 44.5% จากรายไดจ้าก
การขายรวม และรายไดจ้ากธุรกิจเคร่ืองด่ืมจาํนวน 2,546.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 55.5% จากรายไดจ้ากการขายรวม  ทั้งน้ี 

การเพิ่มขึ้ นของรายไดจ้ากการขายเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากธุรกิจเครื่องด่ืม 18.5%  
เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย รายไดจ้ากการขายอาหารเพิ่มข้ึน 13.1% เน่ืองจากเปิดสาขาเพิ่มจากงวดเดียวกนัของปีก่อนอีก 

10 สาขา (บุฟเฟ่ต ์1 สาขา ชาบชิู 5 สาขา และ Delco 4  สาขา) และจากการปรบัปรุงสาขาเกา่ 
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ตน้ทุนขาย 

ตน้ทุนขายรวมของบริษัทฯ ในปี 2550 เท่ากบั 2,969.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนขายรวมต่อรายไดจ้ากการขาย

รวมท่ี 64.8% ตน้ทุนขายรวมในงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 2,630.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 66.6%ของรายไดจ้ากการขาย

รวม บริษัทฯ มีอตัราส่วนตน้ทุนขายลดลง เน่ืองจากยอดขายธุรกิจเคร่ืองด่ืมเพิ่มข้ึน 

 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในปี 2550 และ 2549 เท่ากบั 1,123.2 ลา้นบาท และ 1,121.4 ลา้นบาท

ตามลาํดบั โดยอตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ต่อยอดขายในปี2550 เท่ากบั 24.5% ซ่ึงตํา่กวา่งวดเดียวกนัของปี
ก่อน ซ่ึงเท่ากบั 28.4%   เน่ืองจาก การลดลงของอตัราสว่นค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายซ่ึงมีผลมาจากยอดขายของเคร่ืองด่ืม

ท่ีเพิ่มข้ึน  

 

กาํไรสุทธิ 

กาํไรสุทธิรวมของบริษัทฯ ใน ปี2550 เท่ากบั 558.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 12.2% และเม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนซ่ึงเท่ากบั 189.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 4.8% ของรายไดจ้ากการขายรวม   กาํไรสุทธิรวม

เพิ่มข้ึน 195.3% ซ่ึงเป็นผลจากยอดขายเคร่ืองด่ืมท่ีเพิ่มข้ึน และกาํไรจากการขาย รา้นLoghome ประมาณ 69 ลา้นบาท (ก่อน

ภาษีเงินได)้ 

 

ฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

 31 ธนัวาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

ลา้นบาท %ของสินทรพัย ์ ลา้นบาท        %ของสินทรพัย ์ 

สินทรพัยห์มุนเวยีน 1,237.7 42.9% 613.7 24.7% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุ์ทธิ 1,423.9 49.4% 1,703.1 68.5% 

สินทรพัยท่ี์ไมมี่ตวัตน 149.7 5.2% 112.9 4.5% 

สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน 71.9 2.5% 57.7 2.3% 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมทั้งส้ิน 2,883.2 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นจากส้ินปี 2549 จาํนวน 395.8 ลา้นบาท 

หรือเท่ากบั 15.9% โดยมี (1) สินทรพัยห์มุนเวียนมลูค่า 1,237.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน 42.9% ของสินทรพัยร์วม และ 

(2) สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนมลูค่า 1,645.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น 57.1% ของสินทรพัยร์วม  
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สินทรพัยห์มุนเวียน 

สินทรพัยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 624.0 ลา้นบาท หรือ 101.7% เน่ืองจาก 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 398.8 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากส้ินปี 49 จาํนวน 377.0 ลา้นบาทหรือ 

1,729.0%  ส่วนใหญ่ เน่ืองจากเงินสดสุทธิไดม้าจากการดําเนินงาน 704.1 ลา้นบาท  จากการเปิดและ

ปรบัปรุงสาขา ซ้ือสิทธิการเช่าและค่าเคร่ืองจกัร (191.2)  ลา้นบาท รบัเงินจากการขาย Loghome 209.6 ลา้น
บาท จ่ายปันผล (228.7) ลา้นบาท ลงทุนในพนัธบตัรรฐับาล (100.0) ลา้นบาท และจ่ายคืนตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

(17.2) ลา้นบาท 

2. ลกูหน้ีการคา้สุทธิ (รวมลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั)  จาํนวน 493.7 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากสิ้ นปี 49 จาํนวน 

117.7 ลา้นบาท หรือ 31.3% เน่ืองจากยอดขายเคร่ืองด่ืมเพิ่มข้ึน  

3. สินคา้คงเหลือ จาํนวน 220.7 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากสิ้ นปี 49 จาํนวน 26.3 ลา้นบาท หรือ 13.6% เน่ืองจาก
ยอดขายเคร่ืองด่ืมเพิ่มขึ้ น 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์– สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิลดลง (279.2) ลา้นบาท หรือ (16.4%) เน่ืองจาก (1) ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี เท่ากบั 

(283.4) ลา้นบาท สุทธิกบั (2) ปรบัปรุงสาขา (3) เพิ่มเคร่ืองจกัรเพื่อผลิตเคร่ืองด่ืมขนาดบรรจุ 1 ลิตร และ (4) การขาย 

Loghome                     

หน้ีสิน 

 31 ธนัวาคม  2550 31 ธนัวาคม 2549 

ลา้นบาท %ของหน้ีสิน ลา้นบาท        %ของหน้ีสิน  

หน้ีสินหมุนเวยีน 706.3 95.3% 618.0 91.5% 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 35.1 4.7% 57.2 8.5% 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 741.4 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นจากส้ินปี 2549 จาํนวน 66.2 ลา้นบาท หรือ 

เท่ากบั 9.8% เน่ืองจาก เจา้หน้ีการคา้ เพิ่มข้ึน 91.5 ลา้นบาท จากยอดขายเคร่ืองด่ืมท่ีเพิ่มข้ึน 

สว่นของผูถ้ือหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทฯ มีส่วนผูถื้อหุน้รวมทั้งส้ิน 2,141.8 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2549 จาํนวน 329.6 ลา้นบาท
หรือเท่ากบั 18.2% โดยเป็นผลมาจาก (1) กาํไรสุทธิประจาํปี 2550 จาํนวน 558.4 ลา้นบาท และ (2) จ่ายปันผล (228.7) 

ลา้นบาท 
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ผลกระทบจากนโยบายบญัชีการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธสี่วนไดเ้สีย ตามงบการเงินรวม 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียตามงบการเงินรวมมีมลูค่าตามบญัชีเท่ากบั 

1,134.2 ลา้นบาท ลดลง จากส้ินปีก่อนจาํนวน (598.8) ลา้นบาท หรือ (34.6%) ซ่ึงเป็นผลมาจาก (1) รบัรูผ้ลกาํไรจาก

บริษัทยอ่ยจาํนวน 497.3 ลา้นบาท และ (2) ไดร้บัเงินปันผลจากบริษัทยอ่ย เท่ากบั (1,096.1) ลา้นบาท 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จากการท่ีสภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 26/2549 เร่ือง การปฏิบติัวิธีการบญัชีตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบญัชีสาํหรบัเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย กาํหนดใหบ้ริษัทเปล่ียนแปลงวิธีการบนัทึก

บญัชีเงินลงทุนในบริษัทยอ่ยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทจากวิธีส่วนไดเ้สีย เป็นวิธีราคาทุนเดิม ซ่ึงมีผลทาํใหก้าํไรและกาํไร

สะสมในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมแตกต่างกนั ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นเพียงการเปล่ียนแปลงนโยบายการ

บญัชีเท่าน้ัน มิไดท้าํใหปั้จจยัพื้ นฐานในการดาํเนินธุรกิจรวมถึงนโยบายการจา่ยปันผลของบริษัทเปล่ียนแปลงไป  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัทยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยใชร้าคาทุนเดิมเป็นราคาทุนเริ่มตน้ ตามงบการเงินเฉพาะมี

มลูค่าตามบญัชีเท่ากบั 578.0 ลา้นบาท ยอดไมเ่ปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัส้ินปีกอ่น 

กาํไรสุทธิ 

ในปี 2550 งบการเงินรวมมีกาํไรสุทธิจาํนวน 558.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 2.98 บาทต่อหุน้ งบการเงินเฉพาะมีผลกาํไรสุทธิ

จาํนวน 1,157.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 6.17 บาทต่อหุน้ ซ่ึงสูงกว่างบกาํไรรวม 598.8 ลา้นบาท เน่ืองจาก (1) งบการเงิน

รวมไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทยอ่ยจาํนวน 1,096.1 ลา้นบาท และ (2) งบการเงินเฉพาะ ไดร้บัเงินปันผลจากบริษัทยอ่ย

จาํนวน 497.3 ลา้นบาท 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวิธีการบนัทึกบญัชีเงินลงทนุตอ่งบการเงินเฉพาะกิจการ 

- การเปล่ียนแปลงวิธีการบนัทึกบญัชีดงักล่าว ทาํใหง้บการเงินเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

และ 2549 แสดงกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึน จาํนวน 598.8 ลา้นบาท และ ลดลง (177.0) ลา้นบาท ตามลาํดับ หรือ กาํไร

ต่อหุน้เพิ่มข้ึน จาํนวน 3.19 บาท และ ลดลง (0.94) บาท ตามลาํดบั 

- ผลกระทบต่อรายการอ่ืนในงบการเงินเฉพาะกิจการส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ไดแ้ก่ เงินลงทุนในบริษัทย่อย

และกาํไรสะสมท่ีแสดงไวใ้นงบดุลลดลงจาํนวน (978.0) ลา้นบาท ทั้งน้ีผลสะสมของการเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชีน้ี

ไดแ้สดงไวใ้น “ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะ
กิจการ 

สภาพคล่อง  

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดจ้ากกิจกรรมการดาํเนินงานในปี 2550 จาํนวน 704.1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยกาํไรจากการ

ดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรพัยแ์ละหน้ีสินการดําเนินงานจาํนวน 797.8 ลา้นบาท สินทรพัยจ์ากการดําเนินงาน

เพิ่มข้ึน 155.7 ลา้นบาท และหน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน 62.0 ลา้นบาท กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 78.2 

ลา้นบาท(สุทธิจากเงินรบัจากการขาย Loghome 209.6 ลา้นบาท) สาํหรบัการเปิดสาขารา้นอาหารเพ่ิมพรอ้มสิทธิการเช่า

บางสาขา ซ้ือโปรแกรมใหม่ ลงทุนในพนัธบัตร  โดยมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน 248.9 ลา้นบาท ซ่ึง

ประกอบดว้ย เงินปันผลจ่าย 228.7 ลา้นบาท และการนําไปชาํระเงินกูร้ะยะสั้นพรอ้มดอกเบ้ียจ่าย 20.2 ลา้นบาท บริษัทฯมี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตน้ปีเท่ากบั 21.8 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2550 

จาํนวน 398.8 ลา้นบาท  
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อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2550 สงูกวา่ปี 2549 โดยอตัราส่วนสภาพคล่องเพิ่มข้ึนจาก 

0.99 เท่า เป็น 1.75 เท่า และ อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เพิ่มขึ้ น จาก 0.64 เท่าเป็น 1.41 เท่า เหตุท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจาก

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลกูหน้ีการคา้ และสินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึนอยา่งมาก  

ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน 

บริษัทฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.37 และ 0.35 ในปี 2549 และ 2550 ตามลาํดบั อตัราส่วนดงักล่าว

ลดลงเน่ืองจากส่วนผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน 329.6 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2550 จาํนวน 558.4 ลา้นบาท หกั

ดว้ยเงินปันผลจา่ยจาํนวน 228.7 ลา้นบาท   

12.4 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

12.4.1 บริษัทฯ มีแผนขยายการผลิตไปยงัเคร่ืองด่ืมประเภทอื่นไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟ โดยจะวาง

จาํหน่ายในปลายไตรมาส 1 ปี 2551 โดยระยะแรกจะเป็นการจา้งผลิต 

12.4.2 บริษัทฯมีแผนขยายสาขาสาํหรบัรา้นอาหาร โดยมีแผนเปิดสาขาใหมจ่าํนวน 20 สาขาในปี 2551 

12.4.3 บริษัทฯมีแผนซือ้แฟรนไชส์ร้านอาหารญ่ีปุ่ น โดยคาดวา่จะเร่ิมดาํเนินการไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2551 

12.4.4 บริษัทฯมีแผนขยายผลติสินค้าอาหารแชเ่ย็นและแชแ่ข็งโดยจําหน่ายในร้านอาหารโออิชิและร้านค้าปลีกทนัสมยั
ทัว่ไป 
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13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
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ส่วนที่ 3 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารสงูสดุในสายงานบญัชี  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือ ไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี  ได้แสดงข้อมลูอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน.นสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย
แล้ว 

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดีเพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลู
ในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการ
ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2551 
ต่อผู้สอบบญัชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางสาวสนิุสา สุขพนัธุ์ถาวร หรือนายสมเกียรติ เจริญกุล เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทุก
หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวสนิุสา สขุพนัธ์ุถาวร หรือนายสมเกียรติ เจริญกุล กํากับไว้  ข้าพเจ้า     
จะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

          ช่ือ นามสกุล          ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายณรงค ์ ศรีสอา้น ประธานกรรมการบริหาร -นายณรงค์ ศรีสอ้าน- 

2. นายฐาปน  สิริวฒันาภกัดี รองประธานกรรมการบริหาร -นายฐาปน สิริวฒันาภกัดี- 

3. นายตนั  ภาสกรนที กรรมการบริหาร  -นายตัน ภาสกรนที- 

4. นายโช เอวีย่ จ้ิน  กรรมการบริหาร  -นายโช เอว่ีย จิน้- 

5. นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร กรรมการบริหาร  -นางสาวสุนิสา สุขพันธ์ุถาวร- 

6. นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร     กรรมการบริหาร  -นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร- 

7. นายอวยชยั   ตนัทโอภาส        กรรมการบริหาร -นายอวยชัย ตันทโอภาส- 

8. ดร.พิษณุ   วเิชียรสรรค ์       กรรมการบริหาร  -ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์- 
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          ช่ือ นามสกุล          ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

9. นายสมเกียรติ   เจริญกลุ        กรรมการบริหาร  -นายสมเกียรติ เจริญกลุ- 

10.นายชลกานต ์ บุปผเวส        กรรมการบริหาร  -นายชลกานต์ บปุผเวส- 

ผู้ดาํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงนิ    

            ช่ือ 

1. นายไพบูลย ์ 

 นามสกุล 

คุจารีวณิช 

                   ตาํแหน่ง 

รองกรรมการผูจ้ดัการ (CFO) 

              ลายมือช่ือ 

       -นายไพบูลย ์ คุจารีวณิช - 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นางสาวสุนิสา             สุขพนัธ์ุถาวร กรรมการบริหาร -นางสาวสุนิสา สุขพันธ์ุถาวร- 

2. นายสมเกียรติ            เจริญกลุ     กรรมการบริหาร -นายสมเกียรติ เจริญกลุ- 
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การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ
กรรมการบริษทัขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือ ขาด
ขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุ
อนัควรสงสัยว่า ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสะระ
สาํคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร หรือนายสมเกียรติ เจริญกุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ี
ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร หรือนายสมเกียรติ เจริญกุล กาํกบัไว ้
ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
          ช่ือ นามสกุล          ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายณรงค ์ ศรีสอา้น ประธานกรรมการ  -นายณรงค์ ศรีสอ้าน- 

2. นายฐาปน  สิริวฒันาภกัดี รองประธานกรรมการ  -นายฐาปน สิริวฒันาภกัดี- 

3. นายตนั  ภาสกรนที กรรมการ  -นายตัน ภาสกรนที- 

4. นายโช เอวีย่ จ้ิน  กรรมการ  -นายโช เอว่ีย จิน้- 

5. นางสาวสุนิสา สุขพนัธ์ุถาวร กรรมการ  -นางสาวสุนิสา สุขพันธ์ุถาวร- 

6. นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร     กรรมการ  -นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร- 

7. นายอวยชยั   ตนัทโอภาส        กรรมการ  -นายอวยชัย ตันทโอภาส- 

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

9. นายสมเกียรติ   เจริญกลุ        กรรมการ  -นายสมเกียรติ เจริญกลุ- 

10.นายชลกานต ์ บุปผเวส        กรรมการ  -นายชลกานต์ บปุผเวส- 

11. นายวิกรม  คุม้ไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

-นายวิกรม คุม้ไพโรจน์ - 

12.นายวีระชยั  ตนัติกลุ     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  -นายวีระชัย ตันติกลุ- 

13. นายชยั    จรุงธนาภิบาล        กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - นายชัย จรุงธนาภิบาล- 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นางสาวสุนิสา             สุขพนัธ์ุถาวร กรรมการ  -นางสาวสุนิสา สุขพันธ์ุถาวร- 

2. นายสมเกียรติ            เจริญกลุ   กรรมการ  -นายสมเกียรติ เจริญกลุ- 



  บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 
  

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 4 

 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 1 

บริษทัโออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
รายละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ปี 2550 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

นายณรงค ์ศรีสอา้น 79 ปริญญา 
กิติมศกัดิ์  
 
 

เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิตกิตติมศกัดิ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ผา่นการอบรมที่เกี่ยวขอ้งที่จดัโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย(IOD)  
Diractor Accreditation Program (DAP) 

0 ไม่มี 2549-ปัจจุบนั 
 
 
2541-ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
 

 

ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริษทั 
และประธาน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริษทั  
รองประธานกรรมการบริษทั 
และรองประธาน
กรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการบริษทั
และประธาน
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการบริษทั  

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ทรู คอร์เปอร์เรชัน่ จาํกดั(มหาชน) 
บริษทั แอด๊วานซ์ อะโกร จาํกดั(มหาชน) 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั(มหาชน) 
 
 
บริษทั เบียร์ไทย (1991) จาํกดั (มหาชน) 

 
 

บริษทั ไทยแอลกอฮอล ์จาํกดั (มหาชน)  
บริษทั สุราบางยีข่นั จาํกดั 
บริษทั ไทยเบฟเวอร์เรจแคน จาํกดั  
บริษทั  คอมลิงค ์ จาํกดั 
บริษทั ธนากรผลิตภณัฑน์ํ้ามนัพืช จาํกดั 
บริษทั ปรีดาปราโมทย ์ จาํกดั 
 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 2 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

 นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 33 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 – 2550 
 
2544 - ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
2550 - ปัจจุบนั 

รองประธานกรรมการบริษทั
และรองประธาน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการรองกรรมการ
ผูอ้าํนวยการใหญ่ 
กรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั เบียร์ไทย (1991) จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ทศภาค จาํกดั 
บริษทั ไทยแอลกอฮอล ์จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 
กลุ่มบริษทั สุรากระทิงแดง 
บริษทั ยนูิเวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั อาหารสยาม จาํกดั (มหาชน) 

นายตนั  ภาสกรนที 48 ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์   
                          มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

26.45 คู่สมรส 
นางสาวสุนิสา   

2543 – 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 37 ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี  

บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

18.58 คู่สมรส 
นายตนั   

2543 – ปัจจุบนั 
 
2543 – ปัจจุบนั 
2544 - ปัจจุบนั 

กรรมการ และ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

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



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 3 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

นายโช เอวีย่ จิ้น 46 ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน  
สาขาวารสารและสิ่งตีพิมพ ์

5.58 - 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

    มหาวิทยาลยัซื่อซิง   2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โออิชิ ราเมน จาํกดั 
      2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จาํกดั 

 
 

นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 53 ปริญญาตรี 
 
 
 

บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 1)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- วฒุิบตัรคอมพิวเตอร์บริหาร  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- Mini MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- Directors Certification Program 
(DCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

0 - 2550 - ปัจจุบนั 
 
2550 – ปัจจุบนั 
2550 - ปัจจุบนั 
2549 - ปัจจุบนั 
 
2547 – ปัจจุบนั 
 
2544 - ปัจจุบนั 
2540 - 2547 

กรรมการและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบริษทัและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการและกรรมการ
ผูช้่วยผูอ้าํนวยการใหญ่ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการและกรรมการรอง
ผูจ้ดัการ 

บริษทั อาหารสยาม จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั ยนูิเวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั อิสเทอนอินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) 
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เบียร์ไทย (1991) จาํกดั (มหาชน) 

นายพิษณุ วเิชียรสรรค ์ 52 - Ph.D.Engnieering Techcal University Berlin, 
West Germany  
- Master Brewer, The Scandinavian School  
of Brewing, Denmark 
 

0 - ปัจจุบนั 
 
2549-ปัจจุบนั 
 
2547- ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทัและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการและกรรมการ

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



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 4 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

 
 

 
 
2547– ปัจจุบนั 

ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ
ใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
บริษทั เบียร์ไทย (1991)  จาํกดั (มหาชน) 

        2543 - 2547 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เบียร์ไทย (1991) จาํกดั (มหาชน) 
 นายอวยชยั ตนัทโอภาส 58 -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 
2526 – 2537 
 
2523 - 2526 

กรรมการบริษทัและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการ 
ผูช้่วยกรรมการ 
ผูอ้าํนวยการใหญ่ 
กรรมการอ ํานวยการและ
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ผู ้อ ํานวยการฝ่ายการตลาด
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
ผูจ้ดัการกลุ่มผลิตภณัฑ ์

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ริชมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั  
 
บริษทั สาริน พรอพเพอร์ตี้ จาํกดั  
บริษทั ริชมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั  
 
บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

นายสมเกียรติ เจริญกุล 67 พาณิชยศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 
 

0 - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

กรรมการบริษัทและ

กรรมการบริหาร 

 

กรรมการ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ   
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษัท เมืองกิจ จาํกดั 
บริษัท จนัทบุรี รีสอรต์ แอนด ์สปา จาํกดั 
 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 5 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

2542 – 2544 รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

นายชลกานต ์บุปผเวส 64 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร ์HITOTSUBASHI 

UNIVERSITY TOKYO JAPAN 

 

0 - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 

กรรมการบริษัทและ

กรรมการบริหาร 

รองประธานกรรมการ   

บริหาร /กรรมการบริหาร  
/กรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหาร /  

กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริษัท  

กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริษัท 

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 สปอรต์ แอนด ์รีครีเอชัน่เอ็นเตอร์

ไพรส์ จาํกดั 
 
บริษัท นอร์ธปาร์คกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ 

จาํกดั (สโมสรราชพฤกษ์) 
นายวิกรม คุม้ไพโรจน์ 62 ปริญญาตรี อกัษรศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวชิา

ประวตัิศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (2509) 
ปริญญาโท สาขาวิชาประวตัิศาสตรค์วามสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ Michigan State University 

(2511) 

ปริญญาเอก สาขาวิชาประวตัิศาสตรค์วามสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ Michigan State University 

(2515) 
ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขา Humanities   

จาก  Schiller International University (2547) 

 
 

0 - ปัจจุบนั 
 
2549  
2546 – 2549 
 
2545   
2543 – 2544 
 
2540 – 2542 
2539 
2534 – 2538 

กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ  
เอกอคัรราชทตู  
เอกอคัรราชทตู 
เอกอคัรราชทตู  
รองปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ         
เอกอคัรราชทตู 
เอกอคัรราชทตู 
เอกอคัรราชทตู 

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

ณ กรุงดบัลิน ประเทศไอรแ์ลนด ์  
ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี  
กระทรวงการต่างประเทศ         
  
ณ กรุงเวลลิงตนั ประเทศนิวซีแลนด ์ 
ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซีย 
ณ สิงคโปร ์ประเทศสิงคโปร ์



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 6 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

2532 – 2533 
 
2529  
 
2528 – 2531 
2525 – 2527 
2524 
 
 
 
 
2519-2523 
 

2516 – 2518  
2515  

  

เอกอคัรราชทตูประจาํ

กระทรวงการต่างเทศ 
อคัรราชทตูที่ปรึกษา 
 
ที่ปรึกษา   
 
ผูอ้าํนวยการกองอเมริกา 
ผูอ้าํนวยการกองประมวล

และวิเคราะหข์่าว 
รกัษาการผูอ้าํนวยการกอง

วิทยุกระจายเสียง 
 
เลขานุการโท และ

เลขานุการเอก  
เลขานุการโท (ชั้น 2)  
อาจารยโ์ท แผนกวิชา

ประวตัิศาสตร ์

รบัผิดชอบทวีปยุโรป 
 

สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงลอนดอน 
 
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงลอนดอน 

ประเทศองักฤษ 
กรมการเมือง   
กรมสารนิเทศ  

  

กรมสารนิเทศ   
  
 
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์

ประเทศมาเลเซีย 
กองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กรมการเมือง  
คณะอกัษรศาสตรจ์ุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั

  

นายวีระชยั   ตนัติกุล   64 LL.M., The University of California, at Berkeley, 
U.S.A. 
เนติบณัฑิต สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบณัฑิตยสภา 
นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ) รุ่นที่ 37 

0 - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั  
 

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
ที่ปรึกษากฎหมายอาวโุส  
ที่ปรึกษา คณะกรรมการ   
ที่ปรึกษาภาษีอากร   
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษทักฎหมายเอส.ซี.จี จาํกดั 
บริษทับริหารสินทรัพย ์สุขมุวทิ จาํกดั 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัแพรนดา้ จิวเวลลี่ จาํกดั (มหาชน) 
 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 7 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร 
DCP 37/2546 

ปัจจุบนั 
 
 
2546 
2545 
 
2544 
2542- 2543 
 
2535- 2541  

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการวนิิจฉัยภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร 
อธิบดีกรมธนารักษ ์  
อธิบดีกรมสรรพสามิต   
 
รองปลดักระทรวงการคลงั 
ผูต้รวจราชการ   
กระทรวงการคลงั  
รองอธิบดี กรมสรรพากร  

กรมสรรพากร 
 
 
กระทรวงการคลงั 
กระทรวงการคลงั 
 
กระทรวงการคลงั 
กระทรวงการคลงั 
 
กรมสรรพากร 

นายชัย    จรุงธนาภิบาล
   

53 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 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 8 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

นายไพบูลย ์คุจารีวณิช 
 
 
 
 
 

50 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 

นายไพศาล อ่าวสถาพร 42 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Indiana Institute of 
Technology, Fort Wayne, Indiana, 
USA 

0 - 2550 - ปัจจุบนั 
2547 - 2550 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตัิการ  

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

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
Johnson & Wales University, Providence, 
Roade Island, USA 
 

  2545 – 2547 
 
2542 – 2545 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตัิการ
และอบรม 
ผูจ้ดัการเขต 

Global Kitchen Co., Ltd  
 
Yum Brands 

นายปรีชา  อจัฉรานนท ์ 45 ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

0 - 2545-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี           
และการเงิน 

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

   ปริญญาโท สาขาบญัชี   2544 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั เอ เอม็ ดี ประเทศไทย จาํกดั 

   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   2543 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ บริษทั เดอะ พิซซ่า จาํกดั (มหาชน) 

    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 3765    การเงิน  

นายอชิร  พฒันสินธุ์ 39 ปริญญาตรี  นิเทศน์ศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

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



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 9 

ชื่อ-สกลุ 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษทัฯ 

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

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

    Mercer University   2539-2544 Marketing Manager บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

 



 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                      เอกสารแนบ 2-1 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 
                                

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                   



 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                      เอกสารแนบ 2-1 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 
                                

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.ยนูิเวนเจอร์   ED        MD                       
บมจ.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  ED        ED                        

บมจ.อาหารสยาม  VC         DED                    

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์                         AD       

บมจ.สยามฟิวเจอร์                         S D       

บมจ.124 คอมมิวนิเคชัน่ส์                          AD         

บมจ. เบียร์ไทย (1991)   
S VC EC 

 
ED 

    
DSEVP 

 
S D MD           

บมจ. ไทยแอลกอฮอล ์  
S C 

VC                

บจก.สุราบางยี่ขนั  
S C 

                

บจก.ไทยเบฟเวอร์เรจแคน  
EC 

                

บจก.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ เซลลอ็กซ ์  
 

                

บจก.ทศภาค  VC                

บจก.คอสมอส บริวเวอรี่ 
(ประเทศไทย) 

      MD           

บมจ.อุตสาหกรรมทาํเครื่องแกว้ไทย  
 

                

บจก.คอมลิงค ์  
ED 

                

บมจ.ทรู คอร์เปอร์เรชัน่  
ID 

                

บจก.ธนากรผลิตภณัฑน์ํ้ามนัพืช  
S C 

                

บจก. ปรีดาปราโมทย ์  
S C 

                

บมจ.แอด๊วานซ์ อะโกร  
S C 

                

บจก.อิสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเรียลเอส
(ระยอง)  

 
 

    D            

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลลี่            ID AD      

บมจ.ทีมพรีซิชัน่             AD     

บมจ.คา้เหลก็ไทย             AD     

กลุ่มบริษทัสุรากระทิงแดง  S D VC                

บมจ.บา้นปู         D ID AD         

บจก.เมืองกิจ 
 

        S D         



 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                      เอกสารแนบ 2-1 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 
                                

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.สปอร์ต แอนด ์รีครีเอชัน่  
เอน็เตอร์ไพร์ส 

         EC  ED D 
 

       

บจก.นอร์ธปาร์คกอลฟ์แอนด ์
สปอร์ตคลบั(สโมสรราชพฤกษ)์ 

         ED 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2-2 
รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย                                                   



 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                      เอกสารแนบ 2-1 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2550 
                                

เอกสารแนบ 2 - 1 

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   

                     



           บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด ( มหาชน )                     เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ( แบบ 56-1 ) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550              
       

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 1 

  

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั ( มหาชน ) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวนทั้งส้ิน     
3 ท่าน ประกอบดว้ย นายวิกรม  คุม้ไพโรจน์  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  , นายวีระชยั  ตนัติกุล  และ                      
นายชยั  จรุงธนาภิบาล  เป็นกรรมการตรวจสอบ  โดยกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯทั้ง 3 ท่าน  ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  , 
พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัฯท◌ั◌้งส้ิน  

ตลอดปี 2550 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีภายใตข้อบเขตของความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงขอ้กาํหนดต่างๆ และแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ด้กาํหนดไว ้ ได้แก่ การสอบทาน          
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี , การสอบทานงบการเงิน , การสอบทานการบริหารความเส่ียง , การสอบทานการประเมิน            
การควบคุมภายใน  และการกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด   

โดยทั้งน้ี บริษทัฯได้มีการกาํหนดขอบเขตของการปฏิบติังาน  รวมถึงอาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบไวโ้ดยสังเขป  ดงัน้ี 

1. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีกาํหนดไวข้องกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ , 
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัท่ีไดก้าํหนดไว ้

2. สอบทานระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) ของบริษทัฯ    
เพือ่ใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit )                      
ท่ีมีความเหมาะสม  เพียงพอ  และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. สอบทานความถูกตอ้งของรายงานทางการเงินของบริษทั และความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ    
ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า                    
งบการเงินของบริษทัฯมีความถกูตอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  รวมถึงพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

5. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยไดย้ดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตลอดมา  โดยตระหนกัถึง

ความรับผดิชอบในการตอ้งดูแลใหบ้ริษทัฯมีการดาํเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน  เพื่อพฒันาใหบ้ริษทัฯเป็นองคก์รท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ( Good  Corporate  
Governance )   

ทั้งน้ี ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 11 คร้ัง โดยในการประชุมแต่ละคร้ัง    
ได้มีการเชิญผูบ้ริหารจากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรับทราบปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบ และนาํกลับไป
ดาํเนินการแกไ้ข รวมถึงป้องกนัมิใหเ้กิดขอ้บกพร่องดงักล่าวอยา่งถาวร ซ่ึงพอสรุปผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ
สาํหรับปี 2550 ท่ีผ่านมาได้ดังน้ี 



           บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด ( มหาชน )                     เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ( แบบ 56-1 ) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550              
       

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 2 

1. สอบทาน และให้ความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2550  ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั  เพื่อใหม้ัน่ใจว่า รายการทางการเงิน , รายการท่ีเก่ียวโยง     
ระหว่างบริษทัฯกบับริษทัย่อย , รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญัได้จดัทาํข้ึนอย่างถูกตอ้งตามท่ีควร และมีความน่าเช่ือถือ  โดยในการน้ีไดมี้การ
ซักถามประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญั เพื่อใหง้บการเงินมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และครบถว้น เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  และไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเปิดเผย และ
เพยีงพอ  

2. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี ท่ีทางตลาดหลกัทรัพย ์ 
แห่งประเทศไทยไดใ้ห้แนวทางไวอ้ย่างเคร่งครัด 

3. พิจารณา และอนุมติัขอบเขตของการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั และแผนการตรวจสอบ
ประจาํปี 2550  รวมถึงใหแ้นวทางในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน และกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 
โดยพิจารณาจากปัจจยัเส่ียง และความเหมาะสมของธุรกิจ เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน , พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ  และใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายตรวจสอบภายในอนัเก่ียวเน่ืองกบั
ระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายจดัการเพื่อพิจารณาปรับปรุง แกไ้ข และป้องกนั    
ตามควรแก่กรณี  และทาํการติดตามความคืบหนา้ของการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง   

4. ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน พบว่า บริษทั และบริษทัย่อย             
มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ และไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั  และไดเ้นน้ย ํ้า 
ให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ         
และเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง   

5. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control ) ของบริษทัจากผลการปฏิบติังาน
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน กาํกบัดูแล และติดตามให้หน่วยงานผูรั้บการตรวจไดป้รับปรุง          
และแกไ้ขอย่างต่อเน่ืองตามแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีตกลงร่วมกนั และภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด       
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม    
ตามลกัษณะของธุรกิจ  โดยไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั   

6. ส่งเสริม และสนบัสนุนใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการพฒันาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง      
ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยไดเ้สนอใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัข้ึน เพื่อเสริมสร้างให้
บริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ( Good Corporate Governance ) ต่อไป    

7. ส่งเสริม และผลกัดนัใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัเป็นไปตามมาตรฐานสากลยิ่งข้ึน 

 
จากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบภายใน และรายงานของผูส้อบบญัชีจากภายนอก  

ตลอดจนการไดร่้วมหารือกบัผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่าบริษทัมีระบบ           
การควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในเกณฑท่ี์ดี ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั และงบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึน         
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 



           บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด ( มหาชน )                     เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                        

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ( แบบ 56-1 ) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550              
       

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 3 

สาํหรับปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทัใหพ้ิจารณาเสนอนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 
ทะเบียนเลขท่ี 4439 , นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ ทะเบียนเลขท่ี 2316 , นางสาววรรณพร จงพีระเดชานนท ์ทะเบียนเลขท่ี 4098 
แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  เพื่อพิจาณาแต่งตั้งเป็น    
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 3,700,000 บาท  ซ่ึงเท่ากนักบัปีท่ีผา่นมา 
 
 
 
 
 
  
                               ( นายวิกรม    คุม้ไพโรจน ์) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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