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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
 

ปี 2552 บริษทัมีรายไดจ้ากผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 3,830 ลา้นบาท เพิ่มจากปีท่ีแลว้ 15.5% ซ่ึงมีปัจจยัสาํคญั มาจาก
การส่งเสริมการขายโดยเฉพาะอยา่งยิง่รายการ “ไปแต่ตวัทวัร์ยกแก๊งค ์กบัโออิชิ ภาค 2”  และบริษทัไดอ้อกชาเขียว รสชาติ
ใหม่ ๆ และเคร่ืองด่ืมใหม่ ๆ กาํไรสุทธิจากธุรกิจเคร่ืองด่ืมจาํนวน 551 ลา้นบาทซ่ึงเติบโตจากปีท่ีแลว้ 25.9%   

ธุรกิจอาหารมีรายไดใ้นปี 2552 จาํนวน  3,298 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 25.1% อนัเน่ืองมาจากยอดขายท่ีเพิม่ข้ึน ของ
สาขาเดิมและจาํนวนสาขา ท่ีมากข้ึน การออกผลิตภณัฑอ์าหารแช่เยน็และแช่แขง็ ในรอบปีท่ีผา่นมาบริษทัได ้เปิดสาขาใหม่
จาํนวน 22 สาขาและปิดสาขาท่ีผลประกอบการไม่ดี 3 สาขา ทาํใหบ้ริษทัมีสาขารวมทั้งส้ิน 111 สาขา (รวมแฟรนไชส์ดว้ย)  
กาํไรจากธุรกิจอาหารจาํนวน 200 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 29.0%  

 

บริษทัฯมีรายไดร้วม  7,157 ลา้นบาท  กาํไรสุทธิรวม 751 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มจากปีท่ีแลว้ 26.9% 
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ส่วนที่ 2 

รายละเอยีดบริษัทออกหลกัทรัพย์ 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทั    : บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นและเบเกอร่ี เคร่ืองด่ืมชาเขียว“โออิชิ” 
  เคร่ืองด่ืมอะมิโน พลสั  และกาแฟพร้อมด่ืม คอฟฟีโอ 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 9 ชั้นท่ี 20 และชั้นท่ี 25 อาคาร ยเูอม็ ทาวเวอร์ ถนนรามคาํแหง สวน
หลวง กรุงเทพฯ 10250 

เลขทะเบียนบริษทั   : 0107547000150 

โฮมเพจบริษทั   : www.oishigroup.com 

โทรศพัท ์   : 0-2717-2244 

โทรสาร    : 0-2717-3920 

ข้อมูลอ้างองิ 
 บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ชั้น 4,6,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02-3591201-49 

ผูต้รวจสอบบญัชี        

 บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั     
 195 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
ท่ีปรึกษากฎหมาย  

นายมหินทร์ กรัยวิเชียร 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 นายไพบูลย ์คุจารีวณิช 
 เลขท่ี 9 อาคาร ยเูอม็ ทาวเวอร์ ชั้น 20  ถนนรามคาํแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
 โทรศพัท ์  : 02-7172244 ต่อ 117 โทรสาร    : 02-7173920 
 E-mail   : paiboon@oishigroup.com 
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2. ปัจจัยความเส่ียง 

2.1 ความเส่ียงในด้านการพฒันาผลติภณัฑ์เคร่ืองดืม่ใหม่ 

ถึงแมว้่าการออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมใหม่จะผ่านการทดสอบคุณภาพต่าง ๆ ทางด้านการผลิต การออกแบบ
บรรจุภณัฑ์  การทดสอบรสชาติ การทาํโฆษณาและส่งเสริมการขาย  ทั้งหมดน้ีบริษทัตอ้งลงทุนในการออก
ผลิตภณัฑใ์หม่เป็นเงินจาํนวนมาก  ท่ีผ่านมาผลิตภณัฑบ์างตวัอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเน่ืองจากไม่เป็นท่ี
ช่ืนชอบของผูบ้ริโภค  รวมทั้งการแข่งขนัในตลาดท่ีรุนแรงในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม บริษทัไดเ้พิ่มความเขม้งวด
ในการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมใหม่ ทั้งในส่วนของคุณภาพสินคา้ การมุ่งเนน้ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมทั้งกิจกรรมการตลาด เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะมีอตัราความสาํเร็จเพิ่มข้ึน 

2.2 ความเส่ียงในด้านการจดัหาพืน้ทีเ่ช่าสําหรับขยายสาขาใหม่และรักษาพืน้ทีเ่ช่าสําหรับสาขาเดมิ 

เน่ืองดว้ยทาํเลท่ีตั้งของสาขาเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกบัสภาวะการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงในธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบนั ส่งผลให้เกิดขอ้จาํกดัต่อผูป้ระกอบการในการแสวงหาพ้ืนท่ี
ขยายสาขาใหม่ท่ีมุ่งเนน้การเช่าพื้นท่ีในหา้งสรรพสินคา้ในแหล่งชุมชน  โดยปกติธุรกิจลกัษณะของสัญญาเช่า
พื้นท่ีจะเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น 3 ปีและสามารถต่ออายสุัญญาเช่าไดอี้ก 3 ปี บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บ
การต่ออายสุญัญาเช่า หรืออาจมีการปรับอตัราค่าเช่าเพิม่สูงข้ึน  

2.3 ความเส่ียงต้นทุนจากการเส่ือมสภาพของวตัถุดิบและผลติภณัฑ์  

เน่ืองจากในการดาํเนินธุรกิจร้านอาหารนั้น บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพ ความสดใหม่ของของวตัถุดิบ
และผลิตภณัฑเ์ป็นหลกัสาํคญั มากกว่าร้อยละ 50 ของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ผกั 
ผลไม ้และขนมปัง มีอายกุารใชง้านสั้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิต หากขาดการบริหารจดัการและ
ควบคุมการใชว้ตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เพ่ือลดความเส่ียงทางดา้นตน้ทุน บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบาย
การจดัซ้ือและการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั ดว้ยการสั่งซ้ือในลกัษณะวนัต่อวนั ในจาํนวนท่ีพอเพียงและ
จดัเก็บในหอ้งเยน็รักษาอุณหภูมิเพื่อลดการเส่ือมสภาพของวตัถุดิบ และมีระบบการควบคุมสต๊อกแบบ First-
In-First-Out (FIFO)  

2.4   ความเส่ียงจากการมแีหล่งวตัถุดิบทีม่ีจํากดั 

เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพเพื่อผลิตสินคา้ออกมาให้ไดม้าตรฐาน  แหล่งซ้ือวตัถุดิบบาง
ชนิดจึงตอ้งซ้ือจากผูข้ายเพียงรายเดียวหรือตอ้งใชว้ตัถุดิบบางชนิดส่วนใหญ่จากผูข้ายเพียงรายเดียว  ซ่ึงอาจจะ
มีความเส่ียงจากวตัถุดิบขาดแคลนหรือขาดอาํนาจต่อรองทางดา้นราคา  ท่ีผ่านมาฝ่ายวิจยัผลิตภณัฑ์และฝ่าย
จดัซ้ือไดด้าํเนินการหาผูข้ายท่ีไดคุ้ณภาพเพิ่มข้ึน 

       2.5 ความเส่ียงด้านความผันผวนของราคาวตัถุดบิ   

จากการข้ึนราคาพลงังานชนิดต่าง ๆ และการนาํธญัพืชมาผลิตเป็นพลงังานทดแทน  และความตอ้งการใช้
วตัถุดิบหลาย ๆ อยา่งในประเทศจีนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งกา้วกระโดด  ทาํใหต้น้ทุนต่าง ๆ ในส่วนของเข้ือเพลิง ค่า
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ขนส่ง เยื่อกระดาษ แป้ง ผลิตภณัฑน์ม นํ้ามนัพชื และบรรจุภณัฑท่ี์ทาํจากปิโตรเลียมมีการแนวโนม้ราคา
เพิม่ข้ึนสูงมาก  บริษทัไดด้าํเนินการทาํสัญญาระยะปานกลางและระยะยาวกบัผูข้ายบางรายเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะ
ไม่มีปัญหา 
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3.ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

3.1 ประวติัความเป็นมาและการเปลีย่นแปลงและพฒันาทีสํ่าคญั 

เม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2542 คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผูจ้ัดการ ได้เปิดให้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
สไตลบุ์ฟเฟ่ตต์ลอดทั้งวนัแห่งแรกในประเทศไทย ภายใตช่ื้อ “OISHI” หรือ “โออิชิ” ท่ีสุขมุวิท 55 (ซอยทอง
หล่อ) ซ่ึงสร้างความแตกต่างและความแปลกใหม่ให้แก่ผูบ้ริโภคทั้งรูปแบบการให้บริการและราคา โดย
คาํนึงถึงความสดใหม่และความคุม้ค่าของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั ทาํใหไ้ดรั้บกระแสตอบรับอย่างสูงจากผูบ้ริโภค  
ส่งผลใหช่ื้อ “โออิชิ” มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั ไดรั้บความนิยม และความเช่ือถือจากกลุ่มลูกคา้ทุกเพศทุกวยัอยา่ง
รวดเร็ว ต่อมาในปี 2543 ไดจ้ดัตั้ง บริษทั โออิชิ เรสเตอร์รอง จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 10 ลา้นบาท (ซ่ึง
ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ”) กิจการร้านอาหารไดเ้ร่ิมขยายสาขา
ออกไปในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ เพื่อตอบรับกระแสความนิยม และความตอ้งการของลูกคา้ ต่อมาบริษทัฯ ได้
เล็งเห็นศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นและเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ จึงได้เปิด
ร้านอาหารประเภทดงักล่าว ภายใตช่ื้อร้านคา้ต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มลูกคา้ ดงั
สามารถลาํดบัพฒันาการสาํคญัของธุรกิจในกลุ่มบริษทั จากอดีตถึงปัจจุบนั ไดด้งัน้ี  
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พฒันาการสําคญัของธุรกจิในกลุ่มบริษทั 

 ปี 2542 -  เปิดดาํเนินการร้านอาหารญ่ีปุ่น “โออิชิ” สาขาแรกท่ีสุขมุวิท 55 (ซอยทองหล่อ) 

 ปี 2544 -  เปิดให้บริการร้านบะหม่ีญ่ีปุ่น ดว้ยรสชาติท่ีถูกปากคนไทยและรูปแบบการตกแต่งร้านท่ีทนัสมยัภายใต้
ช่ือ “โออิชิ ราเมน” 

-   เปิดให้บริการร้านเบเกอร่ีเพือ่สุขภาพ “อิน แอนด ์เอาท ์เดอะเบเกอร่ี คาเฟ่” 

 ปี 2545 - เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานวนสไตลบุ์ฟเฟ่ต ์ท่ีบริการทั้งขา้วป้ันหนา้ต่างๆ และสุก้ีหมอ้ไฟ
ญ่ีปุ่น ภายใตช่ื้อ “ชาบูชิ” 

- เปิดร้านคา้แบบสะดวกซ้ือสาํหรับขา้วป้ันหนา้ต่างๆ ภายใตช่ื้อ “โออิชิ ซูชิบาร์” 

- เปิดบริการ Dining Complex ภายใตช่ื้อ “ลอ็กโฮม” 

ปี 2546 - เปิดดาํเนินการครัวกลางแห่งใหม่ท่ีโรงงานนวนคร หน่วยผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เพือ่สนบัสนุนการ
ขายภายในร้านคา้ของบริษทัฯ  

-  เร่ิมการผลิตเคร่ืองด่ืมชาเขียวออกสู่ตลาด ภายใตช่ื้อ “โออิชิ กรีนที” 

- เปิดให้บริการร้านสุก้ีและบาร์บีคิว ภายใตช่ื้อ “โอเคสุก้ีแอนดบ์าร์บีคิว” 

- ดาํเนินธุรกิจแฟรนไชส์ สาํหรับร้านโออิชิ ราเมน และ “อิน แอนด ์เอาท ์เดอะเบเกอร่ี คาเฟ่” 

 ปี 2547 

 

 

 

 

 

ปี 2548 

 ปี 2549 

  

ปี 2550 

 

 

 ปี 2551 

 

ปี 2552 

 

 

 

- แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2547 

- นาํหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

     ในนาม “OISHI” เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2547  

- ดาํเนินธุรกิจแฟรนไชส์ สาํหรับร้านโออิชิ บุฟเฟ่ต ์

- เปิดให้บริการ “โออิชิ แกรนด์” แกรนด์บุฟเฟ่ต ์ท่ีสยามดิสคฟัเวอร่ี ดว้ยบรรยากาศสไตลโ์มเดิร์นแจแปน
นิส กบับริการเหนือระดบั และอาหารหลากหลายชนิด เกรด A และหาทานยาก 

-    เร่ิมผลิต และจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมนํ้ าผลไมผ้สมอะมิโนภายใตช่ื้อ “อะมิโน โอเค” 

-    มิถุนายน 2549 เปิดดาํเนินการโรงงาน อมตะนคร 

-    พฤศจิกายน 2549 ออกผลิตภณัฑใ์หม่ เคร่ืองด่ืมนํ้ าผลไม ้รสส้ม ภายใตช่ื้อ “เซกิ  ซุปเปอร์ ออเร้นจ”์      

- เปิดให้บริการร้านอาหาร ภายใตช่ื้อ “ชายทะเล” 

- ออกผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมนํ้ าผลไมเ้ซกิ รสทบัทิม 

- ออกชาเขียว รสชาดาํผสมมะนาว 

- มีนาคม 2551 ออกผลิตภณัฑใ์หม่ กาแฟพร้อมด่ืม ภายใตช่ื้อ  “คอฟฟิโอ” 

- เปิดให้บริการร้านอาหาร Maido Ookini Shokudo แฟรนไชส์จากประเทศญ่ีปุ่น 

- วนัท่ี 27 พ.ย. 2552 เปิดให้บริการร้านอาหารอูดงและโซบะ  Kazokutei แฟรนไชส์จากโอซากา้ประเทศ
ญ่ีปุ่น สาขาแรกท่ี Central ป่ินเกลา้ 

-     การออกสินคา้ชาเขียวตระกลูมทัฉะ ในเดือนสิงหาคม 

-    การปรับเปล่ียนผลิตภณัฑอ์ะมิโน โอเค มาเป็น อะมิโน  พลสั โดยปรับเปล่ียนตาํแหน่งทางการตลาดจุด  

     ขาย ใหม่ทั้งหมด ในเดือนพฤศจิกายน 
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โครงสร้างกลุ่มบริษทั โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

      บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภทไดแ้ก่  

2.2.1 ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นและร้านเบเกอร่ี แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

 ร้านอาหารญ่ีปุ่น ประเภทบุฟเฟ่ต ์(Buffet) 

1. โออิชิ แกรนด ์ (1 สาขา) 

2. โออิชิ บุฟเฟ่ต ์ (2 สาขา) 

3. โออิชิ เอก็เพรส  (12 สาขา)- 

4. ชาบูชิ (30 สาขา) 

 และประเภทตามสัง่ (A La Carte) 

1. โออิชิ ราเมน (28 สาขา) 

2. Delco- Home Delivery (10 สาขา) 

3. ลอ็กโฮม  (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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4. โอเคสุก้ีแอนดบ์าร์บีคิว (1 สาขา) 

5. Maido Ookini Shokudo ( 2 สาขา) 

6. Kazokutei ( 2 สาขา) 
 ร้านประเภท Kiosk และร้านเบเกอร่ีเพือ่สุขภาพ   

1. ซูชิบาร์   (9 สาขา) 
2. อิน แอนด ์เอาท ์(9 สาขา) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯ มีสาขาร้านอาหารรวมทั้งส้ิน 111 สาขา ทัว่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 
ไดแ้ก่ เชียงใหม่ พทัยา ชลบุรี ลพบุรี ขอนแก่น และภูเก็ต  (จาํนวน 107 สาขา ท่ีดาํเนินการโดยบริษทัฯ 
และอีก 4 สาขาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ในจงัหวดัภูเกต็)   
 

3.2.2     ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ และมีบรรจุภณัฑท่ี์หลากหลายดงัต่อไปน้ี  

เคร่ืองดืม่ รสชาติ 500 ml 470 ml 230 ml 350 ml 90 ml 1000 ml 250 ml 
นําผงึผสมมะนาว X X X
ข้าวญีปุ่ น X X X
ดงัเดมิ X X X
สตรอเบอร์รี X
ชาดาํผสมมะนาว X X X
ปราศจากนําตาล X
แอปเปิลกวีี X
มกิซ์เบอรี X X
สลมิ ซีจ ี600 X
คลอโรฟิลล์ X
มทัฉะ นิเนอรัลที X
มทัฉะ มลิค์ที X
ช็อท X
ไบร์ทเทนน X
เบิร์นน X
ชาร์จจิ X

ลาเต้ X
มอคค่า X
เอสเปรชโซ่ X

คอฟฟีโอ

ชาเขียว

อะมโินพลสั

ขวด กล่อง
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3.3 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทัฯ 

 

รายได้แยกตามประเภท
ธุรกจิ 

ดาํเนินการโดย 

% 
การถอืหุ้น 

ของ
บริษทัฯ 

งบการเงนิรวม 

ปี2552 ปี2551 ปี2550 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1 
ธุรกจิร้านอาหาร และ  
เบเกอร่ี 

บริษทัฯ และ  
บจก.โออิชิ ราเมน 99.99% 3,298.4 46% 2,636.0 44% 2,038.8 44% 

2 ธุรกจิเคร่ืองดืม่ บริษทัฯ และ  
บจก.โออิชิ เทรดด้ิง

99.99% 3,829.6 54% 3,316.5 56% 2,546.4 56% 

รวม 7,128.0 100% 5,952.5 100% 4,585.2 100%  

 

3.4  เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 

บริษทัฯ มีเป้าหมาย ขยายสาขาประมาณปีละ 20 สาขา เพือ่ใหค้รอบคลุมพื้นท่ีใหบ้ริการทัว่กรุงเทพฯ และ
ต่างจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพและมีกาํลงัซ้ือสูง  
 

สาํหรับ เป้าหมายการเติบโตในตลาดเคร่ืองด่ืม ในปี 2553 นั้น บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะรักษาความเป็นผูน้าํใน
ตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียว พร้อมทั้งขยายฐานลกูคา้ใหม้ากข้ึนกว่าเดิมทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งน้ี เม่ือประเมินจาก
ผลตอบรับท่ีดีในเคร่ืองด่ืมชาเขียว “โออิชิ กรีนที” ท่ีดาํเนินการผลิตออกสู่ตลาดเองมาตั้งแต่ปี 2546 ผูบ้ริโภคให้
ความนิยมในสินคา้ค่อนขา้งสูง ดงันั้นนอกจากน้ีบริษทัฯมีแผนงานท่ีจะเพิ่มสินคา้เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพใหม่ๆท่ี
สอดคลอ้งและเก่ียวเน่ืองกบัสินคา้หลกัคืออาหารญ่ีปุ่นและเคร่ืองด่ืมชาเขียวท่ีมีอยูเ่ดิม เพื่อใหบ้ริษทัฯมีแหล่ง
ของรายไดเ้พิม่หลายทางมากยิง่ข้ึน   

ตลาดส่งออก 

ประเทศท่ีมีสินคา้ โออิชิ  กรีนที ขายไดแ้ก่ประเทศดงัต่อไปน้ี  สาธารณรัฐประชาชนลาว, กมัพชูา, ออสเตรเลีย, 
แคนาดา, สวิสเซอร์แลนด,์ สวีเดน ,ฮงัการี ฯลฯ ในปี 2553 น้ี  บริษทัฯไดต้ั้งเป้าขยายการส่งออกอยูท่ี่ 15%  โดย
มีแผนขยายไปยงัตลาดต่าง ๆ อีกหลายประเทศ 

 

 

Amino OK. 
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   4.  การประกอบธุรกจิ 

ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นและธุรกิจเคร่ืองดื่มของกลุ่มโออิชินัน้ บริษัทฯ ให้ความสําคญักับกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จตอ่กิจการ  สรุปได้ 4 ประการดงันี ้

(1) กลยุทธ์การสร้าง Brand ให้แข็งแกร่ง โดยการนําเสนอสนิค้าเพื่อสุขภาพที่เน้นคุณภาพ 

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

(2) กลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้าและดาํเนินกลยุทธ์การตลาดต่อเน่ือง 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของสินค้าโออิชิครอบคลุมกลุ่มผู้ บริโภคทุกเพศทุกวัยท่ีรักสุขภาพและมีวิถีชีวิตท่ี
ทนัสมัย ช่ืนชอบการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งอาหารญ่ีปุ่ นและเคร่ืองด่ืมชาเขียวก็
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนีไ้ด้โดยตรง ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ดําเนินกลยุทธ์การตลาด
ประชาสมัพนัธ์สินค้าของโออิชิอย่างต่อเน่ืองกบัลกูค้ากลุ่มดงักล่าวผ่านส่ือโฆษณาทัง้ทางโทรทศัน์ วิทยุและสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ก็ยงัได้มุ่งเน้นไปท่ีสื่อออนไลน์ และสื่อทางเลือกใหม่ๆ อีกด้วย  อีกทัง้การ
ให้ความสําคญักบัการติดตามความเห็นของลกูค้าเพ่ือนํามาปรับปรุงงานบริการให้คงมาตรฐานอย่างสม่ําเสมอ 

(3) กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสทิธิภาพ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการบริหารจดัการต้นทุนวตัถุดิบ สร้างอํานาจต่อรองกับผู้ จําหน่าย เพ่ือรักษาระดับ
ต้นทุนและผลประกอบการ ด้วยระบบการบริหารการผลิตและการจัดส่งผ่านครัวกลางซึ่งเป็นหน่วยกลางการ
ผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมให้แก่ร้านอาหารของกลุ่ม ทําให้บริษัทฯสามารถบริหารต้นทนุการจดัซือ้และต้นทนุการ
ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการประหยดัจากขนาดการผลิต  

(4) กลยุทธ์การบริหารประโยชน์จากช่องการจาํหน่ายที่มทีั่วถงึ 

บริษัทฯใช้ผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ ร่วมด้วยทีมงานการตลาดของบริษัทฯ ในการทําตลาดทําให้
เคร่ืองด่ืมกระจายถึงผู้บริโภคอย่างทัว่ถึง และสินค้าของบริษัท 

4.1 ลักษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทหลกั ดงันี ้

4.1.1 ธุรกจิร้านอาหารญ่ีปุ่นและร้านเบเกอร่ี 

ภายใต้การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั  
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สามารถแบง่ผลิตภณัฑ์และบริการออกเป็น 5 ลกัษณะ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) ร้านอาหารญ่ีปุ่ น 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. โดยมีราคาแตกต่างตามช่วงเวลาท่ีให้บริการ  ตัง้แต่ราคา 499++ (รอบ
เท่ียงและรอบเย็น) และ399++ บาท (รอบบา่ย)   

โออชิิ เอก็เพรส 

“โออิชิ เอก็เพรส” ให้บริการอาหารบฟุเฟต์ญ่ีปุ่ นเช่นเดียวกบั “โออิชิ บฟุเฟ่ต์” เปิดให้บริการตลอดทัง้วนั แบบ
ไม่มีรอบการให้บริการ แต่จํากดัระยะเวลาการรับประทานไว้ท่ี 1 ชัว่โมง 45 นาที ในราคา 339++ 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 239++ 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 
550++ บาท และรอบเย็น ตัง้แตเ่วลา 17:00 น. – 22:00 น. ราคาท่านละ 650++ บาท 
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(2) ร้านอาหารญ่ีปุ่ น ประเภทตามสั่ง (A La Carte) 

โออชิิ ซูชิบาร์ 

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการความสะดวกและรวดเร็วใน
บางมือ้อาหาร ดังนัน้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ จึงเปิด
ดําเนินการ “โออิชิ ซชูิบาร์” เพ่ือจําหน่ายข้าวปัน้ญ่ีปุ่ นสําหรับนํากลบัไปรับประทานตามความสะดวกของ
ลูกค้า โดยมีรูปแบบในการจัดจําหน่ายในลักษณะร้านสะดวกซือ้ท่ีมีขนาดกะทัดรัด (Kiosk) ตาม
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารต่างๆ ในเครือของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีสินค้าให้เลือก 3 
รูปแบบ จํานวนกว่า 75 รายการ ในราคาเร่ิมต้นท่ี 10 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  รวมไปถึงให้บริการห้องจดั
เลีย้งสงัสรรค์ท่ีสามารถรองรับลูกค้าได้ตัง้แต่ 50-300 ท่าน และห้องคาราโอเกะสําหรับรับรองลูกค้าท่ี
ต้องการความเป็นสว่นตวั โดยร้านอาหารต่างๆ ภายใต้การให้บริการของ LOG HOME มีดงันี ้

 

The Tepp Teppanyaki  สเต็กเคาน์เตอร์สไตล์ญ่ีปุ่ น ท่ีจดัให้มีพ่อครัวญ่ีปุ่ นแสดงลีลาการปรุง
อาหารพร้อมเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าแต่ละราย โดยอาหารดังกล่าวจะเสิร์ฟพร้อมกับซุป 
สลดั ผัดผกั ข้าว ผลไม้ และชาเขียวญ่ีปุ่ น รวมกันใน 1 เซท  หรือสามารถเลือก
รับประทานในแบบบฟุเฟ่ต์ ในราคา 329++ บาท 

Grill & More ให้บริการอาหารประเภทบาร์บีคิว โดยมีเตาถ่านปิง้ในแต่ละโต๊ะ เพื่อให้ลกูค้าได้ปรุง
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ตามชอบ  และสามารถอ่ิมอร่อยได้ย่ิงขึน้ในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ในราคาเดียวคือ 450 
บาทสทุธิ 

Shabushi “ชาบชูิ” ให้บริการร้านอาหารบฟุเฟ่ต์ท่ีลําเลียงมาด้วยระบบสายพานให้ลกูค้าเลือก
บริโภคโดยไม่จํากดัจํานวน ในราคาย่อมเยา ทัง้นี ้“ชาบชิู” เน้นการให้บริการอาหาร
ท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิด ได้แก่ สกีุห้ม้อไฟญ่ีปุ่ น (ชาบ-ูชาบ)ู และข้าวปัน้
และข้าวห่อสาหร่ายหน้าต่างๆ (ซูชิ) ในราคาท่านละ 239++ บาท โดยเปิดให้บริการ
ทัง้วนั และจํากดัเวลารับประทานไว้ท่ี 1 ชัว่โมง 15 นาที 

Log Cabin ให้บริการอาหารไทย จากแม่ครัวระดบัชาววงั ท่ามกลางบรรยากาศแบบตะวนัตก 
พร้อมด้วยเคร่ืองด่ืม และความบนัเทิงจากวงดนตรี Live Band ท่ีมีนกัร้องและนกั
ดนตรีในหลากหลายลีลามาสลบัสบัเปลี่ยนกนัแสดงเป็นประจําทกุคืน  

 

Maido Ookini Shokudo  

เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีทางบริษัทนํามาจากประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นรูปแบบดัง่เดิมและดําเนินการมากว่า 40 ปี 
และมีสาขาทัว่ประเทศมากกว่า 500 สาขา โดยเป็นรูปแบบธุรกิจแบบบริการตวัเอง Caferteria Style และ
นําเสนอรูปแบบอาหารในแบบ Home Cooking Style ในรูปแบบ Japanese Modern โดยแบ่งอาหาร
ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.อาหารท่ีเสริฟ์แบบเย็น เช่น สลดัต่าง ๆ ปลาดิบ ซูชิ และของทานเล่น โดยอาหาร
ประเภทนีจ้ะมีให้ลกูบริการสามารถหยิบไปได้เลยโดยไม่ต้องรอ  2. อาหารที่เสริฟ์แบบร้อน เช่น ของย่าง 
ของทอด ของนึ่ง และของต้ม โดยอาหารประเภทนีจ้ะทําให้สด ๆ แล้วนําไปเสริฟ์ให้ท่ีโต๊ะ  3. อาหารท่ีเป็น
ชดุเสริฟ์ร้อน อาหารประเภทนีจ้ะจดัไว้เป็นชดุ เสริฟ์พร้อมซุป อาหารทานเล่น และข้าว เหมาะสําหรับลกูค้า
ท่ีชอบทานอาหารเป็นชดุ 4. เคร่ืองด่ืมและของหวาน โดยทางร้านจะมีเคร่ืองด่ืมให้เลือกไม่ว่าจะเป็นนํา้เปล่า 
นํา้อดัลม ชาเขียว หรือแม้กระทัง่เบียร์ 

โดยบริษัทโออิชิเป็นบริการท่ีสาขาฟิวเจอร์ฟาร์ครังสิตเป็นสาขาแรก และท่ี Food Channel สีลมเป็นสาขาท่ี 
2  

 

Kazokutei  

เป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีบริษัทโออิชินําเข้าจากโอซาก้าประเทศญ่ีปุ่ น เป็นร้านโซบะและอดุ้งเก่าแก่
ดัง้เดิมของชาวโอซากามากว่า 60 ปี ด้วยความโดดเด่นในด้านสตูรลบัของการทําเส้นอดุ้งและโซบะท่ีสด
ใหม่ทุกวนั ประกอบกับซุปปลาสูตรลบัแสนอร่อยกลายเป็นเอกลกัษณ์ประจําร้านท่ีติดใจลูกค้าชาวญ่ีปุ่ น
แบบไม่รู้ลืม  ปัจจบุนัเปิดให้บริการท่ี ชัน้ 5 เซน็ทรัลป่ินเกล้าเป็นสาขาแรก และท่ี Grass ทองหล่อซอย 10 
เป็นสาขาท่ี 2 

(3) ร้านเบเกอร่ี 
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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) บริการจัดเลีย้งนอกสถานที่และส่งถงึบ้าน 

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  
1) ชดุข้าวกลอ่งญ่ีปุ่ น (Bento Set)  2) ชดุข้าวปัน้และปลาดิบ (Sushi & Sashimi Set) 
3) อาหารตามสัง่   4) อาหารทานเลน่ 
5) เคร่ืองด่ืมชาเขียว  อะมิโนพลสั และคอฟฟิโอ 

 (5) ธุรกจิแฟรนไชส์ร้านอาหาร 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศกัยภาพในการขยายธุรกิจให้ครอบคลมุพืน้ท่ีจงัหวดัสําคญัๆ ในแต่ละภาคของประเทศ 
โดยอาศยัช่ือเสียงและความแขง็แกร่งของช่ือสินค้า “โออิชิ” เป็นจดุดึงดดูให้ผู้ ท่ีสนใจดําเนินธุรกิจร้านอาหาร
เข้าร่วมลงทุนทําธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) กบับริษัทฯ ซึง่การดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัทฯ ได้พฒันา
ระบบแฟรนไชส์ท่ีมีมาตรฐานขึน้เพ่ือให้การปฏิบตัิงานและการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
แนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกนั  
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ในการดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ ขอแฟรนไชส์ควรศึกษารายละเอียดและทําความเข้าใจถึงข้อกําหนดและ
เง่ือนไขตา่งๆ ของระบบแฟรนไชส์ท่ีบริษัทฯ ซึง่ผู้ขอแฟรนไชส์จะต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือประโยชน์
ในการดําเนินกิจการและเพือ่ประโยชน์ของเครือขา่ยธุรกิจแฟรนไชส์  

ปัจจบุนันีบ้ริษัทได้ขายแฟรนไชส์ไปแล้วในจงัหวดัภเูก็ตรวม 4 สาขา ได้แก่ อินแอนด์เอาท์ 2 สาขา, โออิชิ  
ราเมน 1 สาขา และบฟุเฟต์ 1 สาขา ซึง่ได้เปิดดําเนินการในเดือนกนัยายน 2547 และ พฤศจิกายน 2547  

4.1.2 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 

เม่ือวนัท่ี  30 กรกฎาคม 2546 บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุ สําหรับกิจการผลิตนํา้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

สทิธิประโยชน์ที่สาํคญัสรุปดงันี ้

 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 
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 อนญุาตให้นําหรือสง่เงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราตา่งประเทศได้ 

เงื่อนไขสาํคัญสรุปดังนี ้

 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 

 

และเมื่อ วันท่ี 23  พฤศจิกายน  2548 บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สําหรับกิจการผลิตนํา้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกท่ีโรงงานในนิคม
อตุสาหกรรมอมตะนคร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

สทิธิประโยชน์ที่สาํคญัสรุปดงันี ้

 อนญุาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจํานวนและกําหนด
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นชอบ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

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

 ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 
8 ปี 

                    เงื่อนไขสาํคัญสรุปดังนี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏิบตัิงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการท่ีเป็นคนต่าง
ด้าวภายในเวลาท่ีกําหนด 
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 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 

 

และเม่ือ วนัท่ี 17 สิงหาคม  2552 บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั ได้รับหนงัสือแจ้งมติให้ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ
จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุเพ่ิมเติม สําหรับกิจการผลิตนํา้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนึกท่ีโรงงานแห่ง
ใหม่ในเขตอตุสาหกรรมของบริษัท  นวนคร  จํากดั  จงัหวดัปทมุธานี โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

สทิธิประโยชน์ที่สาํคญัสรุปดงันี ้

 อนญุาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตามจํานวนและกําหนด
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนุญาตให้ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นชอบ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีกําหนดเวลา 
8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทนุในระหว่าง
เวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลดงักล่าว ผู้ รับการส่งเสริมจะได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปี
ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ่ง
หรือหลายปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 
8 ปี 

เงื่อนไขสาํคัญสรุปดังนี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏิบตัิงานแทนช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการท่ีเป็นคนต่าง
ด้าวภายในเวลาท่ีกําหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ 
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 มีกําลงัการผลิตนํา้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนึก ปีละประมาณ 108 ล้านลิตร (เวลาทํางาน 16 ชัว่โมง / 
วนั : 300 วนั / ปี)  

 บคุคลผู้ มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 

 ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ  ISO 14000  หรือ
มาตรฐานสากลอืน่ท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงานในเขตอตุสาหกรรมของบริษัท  นวนคร   จํากดั  จงัหวดัปทมุธานี 

4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

4.2.1 การตลาด 

กลยุทธ์การตลาดธุรกจิร้านอาหารญ่ีปุ่นและเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ 

1. กลยุทธ์ทางด้านผลติภณัฑ์ 

คณุภาพและความคุ้มคา่ของผลิตภณัฑ์และบริการ 

เพ่ือให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความสด สะอาด ปลอดภัย และความคุ้มค่าของผู้บริโภค ทัง้
ทางด้านปริมาณและราคา เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด โดยเห็นได้จากการให้บริการ
อาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์ ท่ีมีอาหารให้เลือกหลากหลายและไม่จํากัดปริมาณการรับประทาน 
ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม 

ความหลากหลายของผลติภณัฑ์และบริการ 

บริษัทฯ แบง่ลกูค้าออกเป็น 5 กลุ่มหลกั ตามลกัษณะของอาหารและบริการ เคร่ืองหมายร้านค้า โดย
มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ดงันี ้  
1) โออิชิ แกรนด์ โออิชิบฟุเฟ่ต์ โออิชิเอก็เพรส และ LOG HOME เน้นกลุม่ลกูค้าท่ีมีระดบัรายได้ปาน  
    กลางถึงคอ่นข้างสงู  
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 

กลยุทธ์การออกรายการอาหาร 

กลยุทธ์การจัดวางอาหารท่ีหลากหลายและมีศิลป์ เป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงในการดึงดูดลูกค้า และ
กระตุ้นให้ลูกค้าไม่ติดอยู่กับการบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการดําเนินกลยุทธ์
ดงักล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าแล้วยงัสามารถควบคมุต้นทนุวตัถดิุบได้
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ทางหนึ่งด้วย เมนอูาหารของโออิชิบฟุเฟ่ต์จะถกูเปลี่ยนบางรายการทกุๆ 3 เดือน โดยคดัสรรอาหาร
ตามฤดกูาลของประเทศญ่ีปุ่ นภายใต้การสง่เสริมการขาย Celebrate of Nature  

2. กลยุทธ์การขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพืน้ที่เป้าหมาย 

กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการเปิดและขยายสาขาให้บริการครอบคลุมพืน้ท่ีทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าหลกัตา่งๆ เพ่ือสร้างความสะดวกให้กบัลกูค้าและเพ่ือเข้าสูก่ลุ่มลกูค้า 

3. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

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

4.  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายร่วมกันระหว่างร้านค้าในกลุ่มโออชิิและกลุ่มทซีีซี 

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

5.   กลยุทธ์การกาํหนดราคา  

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

กลยุทธ์การตลาดธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

1. กลยุทธ์ทางด้านผลติภณัฑ์ 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ 

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจท่ีคํานึงถึงคณุภาพของสินค้าเป็นสําคญั ดงันัน้ การผลิต
และจําหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเชียวพร้อมด่ืมของกลุ่มบริษัทฯ จึงคํานึงถึงความพิถีพิถันในกระบวนการ
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ผลิต ตัง้แต่นํา้สะอาดท่ีผ่านการกรองด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคดัเลือกใบชาสดท่ีมี
คุณภาพ และการเลือกใช้ฟรุกโตสไซรับในการผลิต รวมถึงเคร่ืองด่ืมอะมิโนพลัส ซึ่งออกมาเพื่อ
สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคท่ีทนัสมยั และรักสขุภาพ ท่ีต้องการเคร่ืองด่ืมท่ีให้ทัง้ความสด
ช่ืน และประโยชน์จากการดื่ม รวมทัง้กาแฟพรีเม่ียมพร้อมดื่มคอฟฟิโอ ท่ีทําจากเมล็ดกาแฟคัว่บด
แท้ๆ ท่ีคดัสรรมาเป็นอย่างดี    

ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ 

บริษัทฯ ได้เน้นเสนอความหลากหลายของสินค้า ด้วยการออกชาเขียวหลายรสชาติให้ผู้บริโภคได้
เลือกตามความต้องการ ภายใต้รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ท่ีแตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
เหมาะกบักลุ่มลกูค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีการปรับบรรจภุณัฑ์และเสนอ
รสชาติใหม่เสมอ ซึ่งในปีท่ีผ่านมาได้ออกสินค้าชาเขียวพร้อมด่ืมพรีเม่ียมตระกูลมัทฉะ  ซึ่งเป็นชา
เขียวคณุภาพดีท่ีสดุ ท่ีใช้ในพิธีชงชาของญ่ีปุ่ น ได้แก่ โออิชิ มทัฉะ มิเนอรัลที และ โออิชิ มทัฉะ มิลค์
ที  

2. กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อขยายฐานลูกค้า 

บริษัทฯ ดําเนินการผลิตชาเขียวพร้อมด่ืมภายใต้บรรจภุณัฑ์ 2 ประเภท ในราคาท่ีแตกต่างกนั เพ่ือ
ขยายฐานของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย ได้แก่ บรรจภุณัฑ์ประเภทขวด PET ในราคาขวดละ  20 บาท 
และ ราคาขวดละ 25 บาท สําหรับ CG 600 สําหรับกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นแม่บ้าน และคนในวยัทํางาน 
และบรรจภุณัฑ์ชนิดกล่อง UHT ในราคากล่องละ 35 บาท และ 10 บาท สําหรับกลุ่มลกูค้า ประเภท
ครอบครัววยัรุ่น นกัเรียน นกัศกึษา สําหรับเคร่ืองดื่มอะมิโน พลสั และคอฟฟิโอ ผลิตเฉพาะประเภท
ขวด PET ในราคาขวดละ 20 บาท  

3. กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
     เพือ่กระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายอย่างทัว่ถึง บริษัทฯ จงึจดัให้มีการกระจายสินค้า 

   ผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายหลายช่องทาง เช่น 1) ผ่านตวัแทนจําหน่ายรายใหญ่ โดย ในช่วงไตร
มาสท่ี 4/2551 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนจําหน่ายแทน
บริษัท ดีทแฮลม์ จํากัด เป็นเวลา 5 ปี เพ่ือกระจายสินค้าในช่องทางโมเดิร์นเทรด และ ร้านค้าส่ง, 
ร้านค้าปลีกทั่วประเทศ  นอกจากนัน้ในปี 2548 บริษัทฯ  ยังได้แต่งตัง้ให้ บ.เสริมสุข  จดัจําหน่าย
สินค้าโออิชิ  กรีนที ให้กบัร้านค้าเล็กๆ และร้านอาหารต่างๆทัว่ประเทศ  โดย บ.เสริมสขุ  มีรถท่ีใช้ใน
การกระจายสินค้าครัง้นีถ้ึง 2,000 คนั  ซึง่สามารถเย่ียมร้านค้าได้จํานวน 28,000 ร้านค้าทกุๆ 3 วนั 
2) ผ่านร้านค้าในเครือของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือเข้าถึงลกูค้าในเครือของกลุ่มบริษัทฯ และ 3) ผ่านคู่ค้า 
เพ่ือกระจายเข้าสู่ร้านค้าปลีกรายย่อย  4) ผ่านทางการส่งออก เป็นต้น  

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 
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บริษัทฯ ได้มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเน่ือง นอกเหนือจากการใช้สื่อ โทรทัศน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ แล้ว ยงัมุ่งเน้นส่ือทางเลือกใหม่ๆ เช่น โฆษณาออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือให้
การส่ือสารมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  รวมทัง้การจดัการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปีกบั
คู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ และการส่งเสริมการขายยิ่งใหญ่ประจําปี กบัรายการ ไปแต่ตวั ทวัร์ยกแก๊ง ซึ่ง
ได้รับการกล่าวขาน ตอบรับจากผู้บริโภค และพนัธมิตรอย่างดีเยี่ยม อีกทัง้ยงัจัดทํากิจกรรมพิเศษ
ต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนสงัคมและผู้บริโภค เช่น ร่วมออกบทูในงานเทศกาลต่างๆ หรือ โครงการ
เท่ียวทัว่ไทยไปยกแก๊ง ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้การท่องเท่ียว ของชมุชน และจงัหวดัเป้าหมาย คกึคกั
มากย่ิงขึน้  

4.2.2 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  
บริษัทได้ซือ้แฟรนไชส์แห่งหนึง่จากประเทศญ่ีปุ่ นเช่นกนั  คือ MAIDO OOKINI ShOKUDO 

 

ภาวะตลาดธุรกิจเคร่ืองดื่มประเภทชา 

ในปี 2552 ตลาดเคร่ืองดื่มประเภทชาเขียวพร้อมดื่มมีอตัราการเติบโตเพ่ิมจากปี 2551 เป็นอย่างมาก 
โดยโออชิิมีสว่นแบง่การตลาดเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2552  แม้ ผู้บริโภคจะมีทางเลือกในการเลือก
ซือ้เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึน้ อาทิ เคร่ืองดื่มทางเลือกใหม่เพ่ือสขุภาพ เคร่ืองดื่มประเภทนํา้
ผลไม้ เคร่ืองด่ืมธญัญาหาร หรือนม เป็นต้น   

คู่แข่งท่ีมีอยู่ในตลาดเน้นเร่ืองการออกผลิตภณัฑ์รสชาติใหม่ รวมถึงเน้นการแข่งขนัทางด้านราคามากขึน้ 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่วา่บริษัทฯ จะสามารถรักษาสว่นแบ่งตลาดของบริษัทฯ ได้ไม่ต่ํากว่า
ร้อย 64 ตลอดไป เน่ืองจาก บริษัทฯ มีตราสินค้าท่ีแข็งแกร่ง และดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.3 การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

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

4.4 ข้อจาํกัดในการประกอบธุรกจิ 

-ไม่มี- 
 



 
 
 
 
การวจิยัและพฒันา 
 
“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ไดย้กเลิกหวัขอ้น้ี” 



  บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 22 

5.   ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมลูคา่ทางบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 สรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

5.1 ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

กลุ่มบริษัทฯ มีท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 ตามรายละเอียดดงันี ้

ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชี
สุทธิ (ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

ท่ีดิน รวมเนือ้ท่ี 36-2-49 ไร่ 
และส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
เลขท่ี 60/68 หมู่ท่ี 19 นวนครโครงการ 
2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทมุธานี 

เจ้าของ 162.74 
 

- ไม่มี - 

รวม  162.74  
 
5.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีมลูค่าทางบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 ตามรายละเอียดดงันี ้ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชี
สุทธิ (ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

อาคารและสิ่งปลกูสร้างโรงงานครัว
กลาง  
เลขท่ี 60/68 หมู่ท่ี 19 นวนครโครงการ 2 
ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง ปทมุธานี 

เจ้าของ 
 

248.16 - ไม่มี - 

อาคารและสิ่งปลกูสร้างโรงงานอมตะ
นคร  
เลขท่ี 700/635 หมู่ท่ี 3 นิคม
อตุสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.
พานทอง ชลบรีุ 

เช่า 
 

151.84 - ไม่มี - 

รวม  400.00  
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5.3 สัญญาเช่าพืน้ที่ 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ มีสญัญาเช่าพืน้ท่ีในการดําเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นและร้านเบเกอร่ีเพ่ือ
สขุภาพ กบัคูส่ญัญาท่ีเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจํานวน 102 สญัญา ทัง้นี ้สญัญาเชา่พืน้ท่ีสว่นใหญ่จะ
เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 3 ปี และสามารถต่ออายสุญัญาได้อีก 3 ปี โดยสญัญาสว่นใหญ่จะหมดอายลุงในปี 
2554 – 2555 

สิทธิการเช่าพืน้ที่ดาํเนินงาน 

พืน้ท่ีดําเนินงานของกิจการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะทําเป็นสญัญาเช่าระยะเวลาสัน้ 3 ปี 
ท่ีสามารถต่ออายกุารเช่าได้อีก 3 ปี เพ่ือลดภาระผูกพนัและเงินลงทนุท่ีค่อนข้างสงูจากความผันแปรของ
สภาพเศรษฐกิจและการค้าท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มีร้านอาหารบางสาขาได้ทําสญัญา
เช่าระยะยาวภายในอาคารและศูนย์การค้า ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินรวมส่วนท่ีปรับปรุงแล้ว ณ วันท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 ดงันี ้

สาขา/เนือ้ที่ 
ระยะเวลาการเช่า/ 
ปีสิน้สุดสัญญา 

มูลค่าทางบัญชี
สุทธิ(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

ศนูย์การค้าซคีอนสแควร์ ชัน้ 1 
ห้องท่ี 1053-1054 เนือ้ท่ี 292.58 ตร.ม. 

ระยะเวลา 21 ปี 9 เดือน/
สิน้สดุปี 2567 

17.19 - ไม่มี -  

ศนูย์การค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
ห้องท่ี GFC1A พืน้ท่ี 220 ตร.ม. และ 
ห้องท่ี GFC1B พืน้ท่ี 101 ตร.ม 

ระยะเวลา 17 ปี 9 เดือน/ 
สิน้สดุปี 2562 

8.28 - ไม่มี - 

ศนูย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ 
ห้องท่ี GF-F5A พืน้ท่ี 300 ตร.ม. และ 
ห้องท่ี GF-5B พืน้ท่ี 52 ตร.ม. 

ระยะเวลา 20 ปี 8 เดือน/
สิน้สดุปี 2565 

24.62 - ไม่มี - 

ศนูย์การค้า เซน็ทรัล ป่ินเกล้า  
ห้องท่ี G45 พืน้ท่ี 160.15 ตร.ม. 

ระยะเวลา 13 ปี 5 เดือน/
สิน้สดุปี 2565  

6.52 -ไม่มี- 

ศนูย์การค้ามาบญุครอง  
ห้องท่ี 1A 08-09 พืน้ท่ี 97.64 ตร.ม. 

ระยะเวลา 7 ปี / 
สิน้สดุปี 2556  

7.59 -ไม่มี- 

ศนูย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค-รังสิต 
ห้องท่ี B56 พืน้ท่ี 134 ตร.ม. 

ระยะเวลา 15 ปี 6 เดือน/
สิน้สดุปี 2564 

9.42 - ไม่มี - 

ศนูย์การค้าเอสพลานารด-รัชดา 
ห้องท่ี B41พืน้ท่ี 288 ตร.ม. 

ระยะเวลา 24 ปี 2 เดือน/
สิน้สดุปี 2574 

28.05 - ไม่มี - 

รวม  101.67  
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5.4 เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลติ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใช้ในการดําเนินงานและผลิตสินค้าของกิจการ 
ประกอบด้วย  

ประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
มูลค่าทางบัญชี

สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร – เคร่ืองด่ืม  367.96 - ไม่มี - 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร – อาหาร 156.36 - ไม่มี - 

รวม 524.32  

 

5.5 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน 

สว่นตกแต่งและระบบภายในท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
ประกอบด้วย 

ประเภท 
มูลค่าทางบัญชี

สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

ส่วนตกแต่ง 137.76 - ไม่มี - 
ระบบภายใน 219.30 - ไม่มี - 
รวม 357.06  

5.6 ทรัพย์สนิระหว่างตดิตัง้ 

ทรัพย์สินระหว่างติดตัง้ของกลุม่บริษัทฯ มีมลูคา่ทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ดงัต่อไปนี ้

ประเภท 
มูลค่าทางบัญชี

สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

ส่วนปรับปรุงโรงงาน 81.04 - ไม่มี - 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 12.60 - ไม่มี - 
ร้านอาหารระหว่างก่อสร้าง 5.32 - ไม่มี - 
รวม 98.96  
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5.7 ทรัพย์สนิอื่น 

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย เคร่ืองใช้สํานกังาน เคร่ืองตกแต่งและติดตัง้ 
เคร่ืองใช้ในร้านอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมลูค่าสทุธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ทัง้สิน้ 92.53 
ล้านบาท  

 

5.8 เคร่ืองหมายบริการ 

ในเดือน มีนาคม 2547 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับอนมุติัการจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการ ซึ่งได้แก่ คําว่า “โออิชิ” 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ “โลโก้โออิชิ” “โลโก้พร้อมคําว่าโออิชิ” ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ “โลโก้
อินแอนด์เอาท์ เดอะ เบเกอร่ีคาเฟ่” และ “โลโก้โออิชิราเมน” เรียบร้อยแล้ว  
 

5.9 เคร่ืองหมายการค้า 

บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ คําว่า “โออิชิ” ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ “โลโก้โออิชิ” และ “โลโก้พร้อมคําว่าโออิชิ” ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ตุ๊กตา โอจิ-อามิ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และ คําวา่ “อะมิโนโอเค” ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

ปลายปี 2551 บริษัทฯ ได้รับอนมุติัจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่คําว่า 
“ คอฟฟิโอ “ภาษาองักฤษจํานวน 2 เคร่ืองหมาย 2 แบบ 

5.10 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยท่ียงัเปิดดําเนินการอยู่ จํานวน 2 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั และบริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั ซึง่ประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหารบะหม่ีญ่ีปุ่ น 
ผู้ผลิตอาหารญ่ีปุ่ นและเบเกอร่ี และผู้ผลิตและจําหน่ายชาเขียวพร้อมด่ืม โดยถือหุ้นในสดัส่วน 99.99% ทัง้ 
2 บริษัท 

 



 
 
 
 
โครงการในอนาคต 
 
“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ไดย้กเลิกหวัขอ้น้ี” 
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6.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

สําหรับระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อย มีข้อพิพาททางกฎหมายกับ
บคุคลภายนอก  จํานวน 2 คดี 

1.คดีหมายเลขดําท่ี ผบ. 1720/2552  ระหว่าง นายชยัรัตน์ วรจิตชติุวฒัน์ (โจทก์) กับ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) (จําเลย)   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ถูกฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค  ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน  
899,819 บาท (แปดแสนเก้าหม่ืนเก้าพนัแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) โดยคดีนีศ้าลนดัสืบพยานในวนัท่ี 7-9 ธันวาคม 
2553 

2.คดีหมายเลขดําท่ี ผบ. 3775/2552  ระหว่าง นางพิมลศิริ ฉายางาม (โจทก์) กับ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากัด 
(จําเลย)   บริษัท โออิชิ เทรดดิง้  จํากัด ถูกฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค  ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน  305,979 บาท 
(สามแสนห้าพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยคดีนีศ้าลนดัสืบพยานในวนัท่ี 20,24-27,31 สิงหาคม 2553  
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 187.5 ล้านหุ้น 
มลูค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท เป็นทนุเรียกชําระแล้วจํานวน 375 ล้านบาท  

 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ตามท่ีปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น มีดงันี ้

 
ลาํดบั
ที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

    จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 168,610,199            89.925 

2 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 8,692,600              4.636 

3 นายตนั ภาสกรนที 6,562,500              3.500 

4 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 1,621,900              0.865  

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

6 SIS-SEGAINTERSETTLE AG 60,000              0.032  

7 นายไตรภพ ลิมปพทัธ์               60,000               0.032  

8 นายนิพนธ์ พงศ์พฤกษา 56,800              0.030  

9 นายจาฤก กลัย์จาฤก 40,000              0.021  

10 JPMORGAN CHASE BANK, 30,000               0.016  

   11 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  524,501             0.280 

       187,500,000  100 
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7.3 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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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1   โครงสร้างคณะกรรมการ ปี 2552 

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

  8.1.1คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจํานวน 13 ท่าน ดงันี ้
  (1) นายณรงค์  ศรีสอ้าน   ประธานกรรมการ 

  (2) นายฐาปน   สิริวฒันภกัดี           รองประธานกรรมการ 

  (3) นายตนั   ภาสกรนที              กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

  (4) นางสาวสนิุสา  สขุพนัธุ์ถาวร  กรรมการ 

  (5) นายโช  เอว่ีย จิน้                  กรรมการ 

  (6) นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร  กรรมการ 

  (7) นายอวยชยั  ตนัทโอภาส  กรรมการ 

  (8) ดร.พิษณ ุ  วิเชียรสรรค์                 กรรมการ 

  (9) นายชลกานต์     บปุผเวส*  กรรมการ 

  (10) นายสมเกียรติ  เจริญกลุ**  กรรมการ 

  (11) นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์              กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  (12) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช      กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

  (13) นายชยั         จรุงธนาภิบาล    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 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 นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ หรือ นายอวยชยั ตนัทโอภาส หรือ นายชลกานต์  บปุผเวส 
รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ ”  
 
หมายเหต ุ: * ชลกานต์ บปุผเวสได้ยื่นหนงัสือลาออกจากการเป็นกรรมการ ตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  

 ** นายสมเกียรติ  เจริญกลุ ได้ย่ืนหนงัสือลาออกจากการเป็นกรรมการ ตัง้แตว่นัท่ี 3 มีนาคม 
2553  

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น กําหนดนโยบายและ  
ทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน
และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล กํากบัและควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นอย่าง
สม่ําเสมอ รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน 
และโปร่งใส ทัง้นี ้ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี ้คณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพ่ือดําเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือหลายอย่าง แทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอํานาจนัน้จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต
อํานาจของคณะกรรมการ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของผู้ รับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน 
เว้นแต่อํานาจการดําเนินการดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน  

(1)   เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องมีมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
(2)   การทํารายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสียหรืออยู่ในขา่ยท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาด        
        หลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้กําหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ซึง่ได้แก่ (ก) ผู้บริหารของบริษัทฯ (ข) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ (ค) ผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัทฯ (ง) บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึง่ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บตุร หรือ
ญาติสนิทคนอ่ืนๆ และ (จ) นิติบคุคลใดท่ีบคุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นหรือมีอํานาจควบคมุหรือมี
ส่วนได้เสียอ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนยัสําคญั หรือบคุคลตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ให้กรรมการซึ่งมี
สว่นได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
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และในกรณีดังต่อไปนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

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

หรือบางส่วนท่ีสําคญั  การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือควบรวม
กิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

(4) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
(5) การเพ่ิมทนุหรือการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการออกหุ้นกู้  
(6) การเลิกบริษัทฯ  
(7) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กบับริษัทอืน่ 
(8) การใดท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และประกาศตลาดหลกัทรัพย์กําหนดให้ต้องได้รับมติจากท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้ น เช่น การได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการ
เก่ียวโยงกนั 

 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน เพ่ือให้กรรมการใหม่รับทราบความ
คาดหวงัท่ีบริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบติัในการ
กํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานรวมถึงการ
เย่ียมชมหน่วยปฏิบติัการด้านตา่งๆ ของบริษัทฯเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆให้กบักรรมการบริษัททกุท่าน อาทิ 
สนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้ารับการสมัมนาและศกึษาในหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ซึง่จดัขึน้โดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

8.1.2 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 
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(6) นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร     กรรมการบริหาร 
(7) นายอวยชยั   ตนัทโอภาส        กรรมการบริหาร 
(8) ดร.พิษณ ุ  วิเชียรสรรค์         กรรมการบริหาร 
(9) นายสมเกียรติ       เจริญกลุ  กรรมการบริหาร 
(10) นายชลกานต์ บปุผเวส  กรรมการบริหาร 

 
  ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

 1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้
กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่รายการท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 2. มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ           
ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน กําหนดงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปี และ
งบประมาณรายจา่ยประจําปี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติั และดําเนินการตามแผนทาง
ธุรกิจและกลยทุธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกบันโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท 

 4. ควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย 
แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารต่างๆ ตามท่ีได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ตอ่สภาพธุรกิจ 

 5. มีอํานาจดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ โดยให้ครอบคลุมทุก
รายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ  ยกเว้น 
ตําแหน่งตัง้แตผู่้ชว่ยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

 6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทําธุรกรรมและดําเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย       
ดงันี ้

  6.1 อนุมัติการกู้ หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็น ผู้ คํา้ประกัน 
หรือการชําระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เพื่อ
ขยายสาขา และเพ่ือการดําเนินงานตา่งๆ เป็นต้น 

6.2 อนมุตัิงบประมาณประจําปีของบริษัทย่อย 
 ทัง้นี ้อํานาจในการดําเนินการต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้นนี ้ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกิน      

ครัง้ละ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจํานวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัท มอบหมาย ยกเว้น การตัดจําหน่ายทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครัง้ละ 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) หรือการจ่ายเงินค่ารับรอง  การกุศล  และสินค้าเผยแพร่ ให้
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คณะกรรมการบริหารอนมุติัได้ไม่เกินครัง้ละ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) อย่างไรก็ดี วงเงินดงักล่าว
อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของคณะกรรมการบริษัท 

 7. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการเปิดบญัชีเงินฝากกบัสถาบนัการเงินในประเทศ รวมทัง้ การกําหนดผู้ มี
อํานาจสัง่จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากทัง้หลายของบริษัทฯ 

 8. มีอํานาจพิจารณาอนมุติังบประมาณการขึน้เงินเดือนหรือปรับระดบัเงินเดือนพนกังานประจําปี และ
การจ่ายเงินรางวลัประจําปี (เงินโบนสั) ให้แก่พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้น ตําแหน่งตัง้แต่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

 9. มีอํานาจพิจารณาอนมุติัการสัง่จา่ยเงินตามท่ีคณะกรรมการบริษัท กําหนด 
 10.มีอํานาจคดัเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เล่ือนตําแหน่ง ลงโทษทางวินยั โยกย้าย ปรับระดบั ขึน้เงินเดือน 

ปรับอตัราเงินเดือน กําหนดโบนสั สวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืน ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ
ประการอ่ืนของพนกังานของบริษัทฯ ในตําแหน่งท่ีไม่สูงกว่าตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการ และให้มีอํานาจ
มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอํานาจแทนบริษัทฯ 
ในการลงนามในสญัญาจ้างท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

 11.อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ แทนของบริษัทฯ เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการใน
บริษัทย่อย เพ่ือควบคมุดแูลการบริหารงานตา่งๆ ตามท่ีได้รับอนมุติัจากบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้รับประโยชน์สงูสดุ 

 12.กํากบัดแูล และอนมุตัิเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแตง่ตัง้หรือมอบหมายหรือ
มอบอํานาจให้บคุคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้
ตามท่ีเห็นสมควร เช่น แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการย่อยในการพิจารณาการขึน้เงินเดือนหรือการกําหนดเงินโบนสั 
แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารตัง้แต่ผู้ อํานวยการสํานกัขึน้ไป จนถึงรองกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ แต่งตัง้
คณะอนกุรรมการย่อยชดุต่างๆ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในกิจการเฉพาะทาง เพ่ือบริหาร และกลัน่กรอง
งานก่อนท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขขอบเขตแห่งการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้ 

 13.ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 อนึ่ง การอนุมติัรายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ีทําให้

คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร  สามารถอนมุติัการเข้าทํารายการท่ีตน
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตาม
ข้อบังคับบริษัทฯ และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกําหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิการเข้าทํา
รายการท่ี เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท  ได้พิจารณาอนุมัติไ ว้  ทัง้ นี ้
กรรมการบริหารท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ โดยคณะกรรมการมี
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อํานาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขต อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้ตามท่ีจําเป็นหรือ
เห็นสมควร 

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด จํานวน 3 ท่าน ดงันี ้

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

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

มีวาระเหมือนกบักรรมการบริษัทโดยทัว่ไป 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้ 

(1) สอบทานการปฏิบติัของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ , ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ 

(2) สอบทานระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit ) 
ของบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบ
ภายใน ( Internal Audit ) ท่ีมีความเหมาะสม เพียงพอ  และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลูของ
บริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้
มัน่ใจว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป   

(4) พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของผู้สอบบญัชี 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

(6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  
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(7) ปฏิบติังานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
8.1.4    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด จํานวน 7 ท่าน ดงันี ้

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

       (3) นายไพบลูย์   คจุารีวณิช กรรมการบริหารความเส่ียง 
       (4) นายไพศาล อา่วสถาพร กรรมการบริหารความเส่ียง 
       (5) นายวิโรจน์ สภุาสรูย์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

   (6)นายธนพนัธุ์ คงนนัทะ   กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  (7)นายสญัญา  ยศนนัท์   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

ครอบคลมุความเสี่ยงหลกัของธุรกิจ เช่น ความเสีย่งจากธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบติัการ (Operational Risk) 

(2) เสนอต่อกรรมการผู้จดัการเพ่ือแตง่ตัง้คณะทํางานในการบริหารความเส่ียงแตล่ะประเภทโดยให้
รายงานตรงต่อคณะกรรมการชดุนี ้

(3) จดัอบรมและสมัมนาเชิงปฏิบติัการการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท ขัน้ตอน
การดําเนินงาน หลกัเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง จดัลําดบัความสําคญัผลกระทบของความ
เส่ียงตา่ง ๆ  และแผนปฏิบติัการเพ่ือป้องกนัหรือลดผลกระทบจากความเส่ียง  

(4) อนมุติัแผนการจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร 
(5) ทบทวนความเพียงพอของกรมธรรม์ประกนัภยัและประกนัชีวิตตา่ง ๆ 
(6) ติดตามความเสี่ยงท่ีสําคญัของบริษัทตลอดจนกระบวนการบง่ชีแ้ละปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั 
(7) ให้คําปรึกษา คําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
(8) สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ีสําคญั เพ่ือเช่ือมโยงกบัการควบคมุภายใน 
(9) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความเสีย่ง และการจดัการความเสี่ยง 
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8.1.5    คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด จํานวน 3 ท่าน ดงันี ้

       (1) นายณรงค์  ศรีสอ้าน ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
       (2) นายตนั  ภาสกรนที กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

       (3) นายสิทธิชยั   ชยัเกรียงไกร กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน มีบทบาทดงัต่อไปนี ้
(1) กําหนดอตัราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้กบัคณะกรรมการทกุคณะเพ่ือผ่านการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
(2) กําหนดอตัราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้กับผู้บริหารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัผู้ช่วย

กรรมการผู้จดัการเพือ่ขออนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท 
(3) ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการกําหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

มอบหมาย 
 

    นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนดังนี ้

(1) เปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  

(2) พิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

(3)  พิจารณาถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคณะ 
 

8.1.6 เลขานุการบริษัท 

ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัท ได้ทําการแต่งตัง้ นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ดํารง
ตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 
(1) มีอํานาจหน้าท่ีในการติดตอ่และลงนามในเอกสารที่จะแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   
(2) มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบบัปี 2551 และ

ตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
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8.1.7 คณะผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ มีผู้บริหารจํานวน 8 ท่านประกอบด้วย 
(1) นายตนั  ภาสกรนที กรรมการผู้จดัการ 
(2) นางสาวสนิุสา  สขุพนัธุ์ถาวร รองกรรมการผู้จดัการ 
(3) นายสมเกียรติ  เจริญกลุ รองกรรมการผู้จดัการ 
(4) นายไพบลูย์   คจุารีวณิช รองกรรมการผู้จดัการ 
(5) นายโช  เอว่ีย จิน้ ท่ีปรึกษาโรงงาน 
(6) นายไพศาล อา่วสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
(7) นายปรีชา  อจัฉรานนท์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(8) นายอชิร  พฒันสินธุ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ 

กรรมการผู้จดัการ มีอํานาจหน้าท่ีดงัต่อไปนี ้

(1) ปฏิบัติงานและดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่
ภายใต้วตัถปุระสงค์ กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท ในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ
ของบริษัท 

(2) การอนุมติัค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้
เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้ไม่
รวมการกู้ ยืมเงิน และการคํา้ประกนั 

(3) การอนมุติัการจ่ายเงินในการบริหาร โดยกําหนดให้กรรมการผู้จดัการมีอํานาจในการจ่ายเงินในการ
บริหารแตล่ะครัง้มีมลูคา่ไม่เกินกวา่ 5 ล้านบาท 

(4) การพิจารณาจดัหาทําเลเพ่ือการขยายสาขาและพิจารณาการเปิดสาขา รวมถึงการอนุมตัิการเช่า
พืน้ท่ีเพ่ือเปิดสาขา โดยผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการบริหาร 

ทัง้นี ้ กรรมการผู้จดัการไม่มีอํานาจในการดําเนินงานใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการ
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเร่ืองท่ีกรรมการผู้จดัการ
หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด
กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งรายการหรือเร่ืองดงักล่าวต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้
ความเห็นชอบ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป  
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คณะกรรมการบริษัทกําหนดเป้าหมายการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร และให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการและผู้ บริหารเป็นประจําทุกปี กรรมการผู้ จัดการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารตัง้แต่ระดบัผู้ อํานวยการลงไปตามลําดับ โดยใช้เป้าหมายและ
หลักเกณฑ์ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจําปี เพ่ือพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม โดยขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษัท 
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รองผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบญัชี 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายพฒันาโครงการ 

(นายอชิร พฒันสินธุ)์ 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายสรา้งสรรค์

งานโฆษณาและ

สิ่งพิมพ ์

กรรมการผูจ้ดัการ 

(นายตนั ภาสกรนที) 

รองผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการเงิน 

ผูจ้ดัการฝ่าย 

ทรพัยากรมนุษย ์

และธรการ 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายพฒันาทรพัยากร

มนุษย ์

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายการตลาด ผูจ้ดัการ 

ผลิตภณัฑ ์

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร 

ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายคอมพิวเตอร ์

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการตลาด 
(ว่าง) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

(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 

ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายทรพัยากร

มนษย์

ผูจ้ดัการฝ่าย

การตลาด Online 
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8.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร 

      8.2.1 กรณีท่ีกรรมการบริหาร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ครบวาระหรือทดแทนตําแหน่งท่ีว่างลง
ด้วยเหตุอ่ืนท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา 
เน่ืองจากในปัจจบุนับริษัทฯ ยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคดัสรรบคุคลผู้ มี
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ จากนัน้ จึงนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
แตง่ตัง้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีพงึมีหรือพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชีข้าด 

สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการติดตามความ
คืบหน้าแผนสืบทอดตําแหน่งท่ีครอบคลุมตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มี
ผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหน่งท่ีสําคญัตอ่ไปในอนาคต 

 
      8.2.2 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทฯได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคณุสมบติัของผู้ ท่ีจะได้รับการ
แตง่ตัง้เข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดยต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้
 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบติัในวาระการดํารงตําแหน่งดงันี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้นบั
รวมหุ้นท่ีถือ โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

(2) ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือ
ผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ เว้นแต่ได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(3) ไม่มี หรือ เคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุม ในลกัษณะท่ีอาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
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ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุม ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ เว้นแต่ได้พ้น
จากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความถึง
ความสมัพนัธ์ดงัตอ่ไปนี ้
1. รายการธุรกรรมปกติ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์/บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน    

 เกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแต่จํานวนใดต่ํากว่า  
2. การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน , ท่ีปรึกษากฎหมาย , การประเมินราคา
ทรัพย์สิน เกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการว่า การมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือบบริการทางวิชาชีพไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ี 
และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ รวมทัง้ได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 / 
รายงานประจําปี / หนงัสือเชิญประชมุ (กรณีตอ่วาระ) 

(4) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุ รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชรท่ีมี
ผู้สอบบญัชีดงักลา่วสงักดัอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(5) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มีความสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้ มี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้ บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย  

(6) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้เพื่อเป็นตวัแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

(7) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  
(8) กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจเร่ืองการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ โดยมีการตดัสินใจ
ในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทําได้ โดยกรรมการอิสระรายนัน้ต้องไม่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบด้วย 

(9) สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ต้อง
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในกลุม่และค่าตอบแทนรวมท่ีได้รับจากกลุ่มบริษัท
ในแบบ 56-1 และรายงานประจําปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท) 
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การถอืครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

 

ช่ือ - นามสกลุ ตําแหนง่

 31 ธ.ค. 52  31 ธ.ค. 51 เพ่ิม (ลด)

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ  -  -  -

2. นายฐาปน  สริิวฒันภกัดี       รองประธานกรรมการ  -  -  -

3. นายตนั  ภาสกรนที            กรรมการ 6,562,500   6,562,500       -

4.นางสาวสนิุสา สขุพนัธ์ุถาวร กรรมการ  - -                  -

5. นายโช เอวี่ย จิน้ กรรมการ 1,241,500   1,241,500       -

6. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ  -  -  -

7. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ  -  -  -

8. ดร.พิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ  -  -  -

9. นายสมเกียรติ  เจริญกลุ กรรมการ  -  -  -

10. นายชลกานต์ บปุผเวส กรรมการ  -  -  -

11. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  -  -  -

12. นายชยั  จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  -  -  -
13. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  -  -  -

14.นายไพบลูย์  คจุารีวณิช รองกรรมการผู้จดัการ  -  -  -

15. นายไพศาล อา่วสถาพร ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ  -  -  -

16.นายปรีชา อจัฉรานนท์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  -  -  -

17.นายอชิร  พฒันสนิธ์ุ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาโครงการ 150 150  -

หุ้นสามญั (หุ้น)

 
 8.3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร  

8.3.1 คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน      

 8.3.1.1  ค่าตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน และบําเหน็จ
กรรมการ มีรายละเอียดดงันี ้
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ช่ือ - นามสกุล รวม

ตาํแหน่ง คา่ตอบแทนรายเดือน บาํเหน็จกรรมการ จาํนวนเงิน

(บาท) (บาท) (บาท)

1.นายณรงค ์ศรีสอา้น 720,000 3,870,900 4,590,900

  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 540,000 2,903,200 3,443,200

  รองประธานกรรมการ

3. นายตนั ภาสกรนที - 1,935,500 1,935,500

   กรรมการ / กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน

4. นางสาวสุนิสา สุขพนัธุถ์าวร  - 1,935,500 1,935,500

   กรรมการ

5. นายโช เอ่ียว จ้ิน  - 1,935,500 1,935,500

   กรรมการ

6. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 480,000 1,935,500 2,415,500

   กรรมการ / กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน

7. นายอวยชยั ตนัทโอภาส 360,000 1,935,500 2,295,500

   กรรมการ

8. ดร.พิษณุ วเิชียรสรรค์ 480,000 1,935,500 2,415,500

   กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง

9. นายสมเกียรติ เจริญกุล  - 1,935,500 1,935,500

   กรรมการ

10. นายชลกานต ์บุปผเวส 360,000 1,935,500 2,295,500

   กรรมการ

11. นายวกิรม คุม้ไพโรจน์ 600,000 2,903,200 3,503,200

   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

   ตรวจสอบ

12. นายวรีะชยั ตนัติกุล* 80,000 1,935,500 2,015,500

   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

13. นายชยั จรุงธนาภิบาล 600,000 2,903,200 3,503,200

   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

14. นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช** 400,000  - 400,000

   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รวมคา่ตอบแทนรายเดือนและบาํเหน็จ 4,620,000 30,000,000 34,620,000

ปี 2552

หมายเหต ุ: * นายวีรชยั ตนัติกลุ ได้ย่ืนหนงัสือลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบตัง้แต่วนัท่ี 24 
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กมุภาพนัธ์ 2552 โดยคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2552 ได้มีมติให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช** เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2552 

 8.3.1.2 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั 

หนว่ย : บาท จํานวน (ราย) ปี 2552 ปี 2551

เงินเดือนรวม 8 26,800,740 24,096,108

โบนสัรวม 8 9,606,940 7,707,523

รวม 36,407,680 31,803,631

 

8.3.2 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสูตรการอบรม

รายช่ือกรรมการของบริษทัฯ      Directors Certification Directors Accreditation Audit Committee อืน่ๆ
(จํานวนทั้งหมด 13 คน)  Program (DCP)     Program (DAP) Program (ACP)
1.นายณรงค ์ ศรีสอา้น รุ่นท่ี TCC/2547
2.นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รุ่นท่ี TCC/2547
3.นายตนั ภาสกรนที รุ่นท่ี  12/2547
4.นางสาวสุนิสา สุขพนัธุ์ถาวร รุ่นท่ี 44/2547 รุ่นท่ี  12/2547 -
5.นายโช เอว่ีย จ้ิน รุ่นท่ี  16/2547
6.นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร   รุ่นท่ี 26/2546 -
7.นายสมเกียรติ เจริญกุล รุ่นท่ี 79/2549 รุ่นท่ี  21/2547           รุ่นท่ี 1/2547 
8.นายอวยชยั ตนัทโอภาส รุ่นท่ี TCC/2547
9.นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ รุ่นท่ี TCC/2547
10.นายชลกานต ์บุปผเวส รุ่นท่ี TCC/2547
11.นายวิกรม คุม้ไพโรจน์ รุ่นท่ี 63/2550
12.นายชยั จรุงธนาภิบาล รุ่นท่ี 29/2546          -    รุ่นท่ี 4/2548 
13. นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช  รุ่นท่ี 17/2545               - RCP รุ่น 13 / 2549

RCC รุ่น 4 / 2550

 
8.3.3ค่าตอบแทนอื่น 

 - ไม่มี – 

8.4 การกาํกับดแูลกจิการ 
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คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัอย่างย่ิงกับการบริหาร และดําเนินงาน โดยยึดมัน่ในความซื่อตรง         
และโปร่งใส  โดยได้ถือปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ( Code of Best Practices )               
ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยงัได้มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับ         
การกํากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้ เพื่อความโปร่งใสในการดําเนินงาน รวมทัง้    
เป็นการเพิ่มความเชื่อมัน่ให้กับผู้ ถือหุ้น , ผู้ลงทุนทั่วไป  และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย   โดยความมุ่งหวงัท่ีจะยกระดับของ        
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทให้ทดัเทียมกับบริษัทชัน้นําอ่ืนๆให้ได้ ทัง้นี ้ เพื่อผลสมัฤทธ์ิสดุท้ายอนัได้แก่ การบรรลุ
ถึงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ  และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 

 

8.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

     8.5.1 บริษัทฯ ได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในท่ีมีสาระสําคญัของบริษัทฯ ซึง่ยงัไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว  ซึ่งรวมถึงการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  โดยกรรมการ             
ผู้บริหารและพนกังานซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีทราบข้อมลูภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน 

    8.5.2 บริษัทฯ ได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีในการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของ
ตนเอง คู่สมรส  และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานัก            
งานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

           ทัง้ นี  ้บริษัทฯ  ยังได้กําหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ  ไปใช้เ พ่ือ            
ประโยชน์สว่นตวัไว้ใน ระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตัง้แตก่ารตกัเตือนด้วยวาจาจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน   

 

8.6 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนกังานทัง้สิน้จํานวน 4,808 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตาม
ข้อ 8.1) โดยแบ่งตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียด ดงันี ้

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 
สาํนกังาน 217 
ร้านอาหาร     4,023 
โรงงาน 568 
รวม                 4,097 

ในปี 2552 พนกังานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทัง้สิน้ 473.03 ล้านบาท 
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นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานทกุคน โดยถือวา่พนกังานทกุคนเป็น
สว่นหนึ่งของความสําเร็จของบริษัท ดงันัน้ การพฒันาบคุลากรจงึเป็นการลงทนุระยะยาวและจะต้องทําอย่างต่อเน่ือง เม่ือ
บคุลากร คือทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสดุขององค์กร ดงันัน้ความจําเป็นของการพฒันาบคุลากร ให้มีความสามารถในการ
ประยกุต์ และสงัเคราะห์องค์ความรู้ เพ่ือใช้ในงานท่ีตนรับผิดชอบได้ จงึเป็นสว่นสําคญัในการสร้างความสําเร็จทางธุรกิจ 
เป้าหมายท่ีกําหนด และการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองขององค์กรแบบยัง่ยืน   

สําหรับปี 2552 การพฒันาพนกังานยงัคงยดึแนวทางการดําเนินการต่อเน่ืองจากปี 2551  โดยแบง่กลุม่พนกังาน
สําหรับพฒันาออกเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่ พนกังานกลุม่ร้านอาหาร  พนกังานกลุม่โรงงาน พนกังานกลุ่มสนบัสนนุ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. พนักงานกลุ่มร้านอาหาร (Restaurant) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการฝึกอบรมประเภทร้านอาหาร (Restaurant 
Operation Training System) โดยมีหลกัสตูรต่าง ๆ เพ่ืออบรมพนกังานตัง้แต่พนกังานในระดบัปฏิบติัการ ไปจนถึงพนกังาน
ระดบับริหาร รวมทัง้จดัให้มีการฝึกอบรมเฉพาะกิจสําหรับสาขาตา่ง ๆ เพ่ือให้การบริการอยู่ในระดบัมาตรฐานท่ีบริษัทฯ ได้
กําหนดไว้ ซึง่ระบบการฝึกอบรมประเภทร้านอาหารดงักล่าวนี ้แบง่เป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1.1 หลกัสตูรสําหรับพนกังาน (Crew Member Training Excellence) เป็นหลกัสตูรสาํหรับพนกังานหน้าร้าน 
เช่น พนกังานเก็บโต๊ะ พนกังานเสิร์ฟ พนกังานเก็บเงิน พนกังานต้อนรับ เป็นต้น และพนกังานหลงัร้าน เช่น พนกังานเตรียม
อาหาร พนกังานปรุงอาหาร พนกังานประกอบอาหาร รวมทัง้หวัหน้ากะ เป็นต้น โดยเนือ้หาในหมวดนีส้ว่นใหญ่เน้นด้านการ
บริการ การรักษาความสะอาด และคณุภาพของอาหาร เป็นหลกั 

1.2 หลกัสตูรสําหรับทีมผู้จดัการร้าน (Management Training Excellence) เป็นหลกัสตูรสําหรับพนกังาน
ระดบัหวัหน้า ผู้จดัการร้านฝึกหดั ผู้ช่วยผู้จดัการร้าน ผู้จดัการร้าน และผู้จดัการเขต เป็นต้น โดยเนือ้หาในหมวดนีส้ว่นใหญ่
เน้นด้านการบริหารผลิตภณัฑ์ การบริหารสินค้าคงคลงั การบริหารคน การบริหารเงินสด ความเป็นผู้ นํา การวางแผน การ
บริหารต้นทนุ การบริหารคา่ใช้จ่าย รวมทัง้การสร้างยอดขายและกําไร เป็นต้น 

2. พนักงานกลุ่มโรงงาน (Manufacturing) เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นด้านการผลิต คณุภาพของผลิตภณัฑ์ การลดต้นทนุ การเพ่ิม
ผลผลิต และขัน้ตอนการทํางาน เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หลกัของโรงงาน ทัง้ในด้านการลดต้นทนุ การ
เพ่ิมผลผลิต ระบบคณุภาพ เช่น ระบบISO 9001 : 2008  ระบบ GMP  และระบบ HACCP  รวมทัง้ระบบ ISO22000:2005  
นอกจากนีย้งัมีการฝึกอบรมด้าน Technical Training และการสง่เสริมพฒันาทกัษะพนกังานด้านอ่ืน ๆ ท่ีเป็นหลกัสตูรทัว่ ๆ 
ไป ( Soft Skill ) อีกด้วย 

3. พนักงานกลุ่มสนับสนุน (Support) การพฒันาพนกังานในกลุม่สนบัสนนุตา่ง ๆ นัน้ถือว่าเป็นสว่นสําคญัอีกสว่นหนึง่ท่ี
จะทําให้ธุรกิจดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน ตามความคาดหวงัขององค์การท่ีจะให้ฝ่ายสนบัสนนุเป็นเสมือนหุ้นสว่นทางธุรกิจ 
(Business Partners)  จะมุ่งเน้นและสง่เสริมการพฒันาความรู้ความสามารถโดยเรียนรู้จากการปฏิบตัิงานจริง จากการ
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ฝึกอบรมภายใน ( In House Training ) และจากคําแนะนําของผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในแตล่ะสายงาน รวมทัง้การส่งไปอบรม
จากสถาบนัภายนอก ( Public Training ) 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดัทําโครงสร้างหลกัสตูรไว้ 4 ระดบั เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานทัง้ 3 กลุม่ให้
สอดคล้องกนั ได้แก่ 

1. หลกัสตูรปฐมนิเทศ (Orientation Program) เป็นหลกัสตูรสาํหรับพนกังานใหม่ เพ่ือแนะนําให้รู้จกับริษัทฯ ลกัษณะ
งานหรือข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบติังาน อกีทัง้ชว่ยให้พนกังานใหม่ปรับตวัเข้ากบังานและเพื่อนร่วมงานในองค์การ 

2. หลกัสตูรพฒันาความรู้ ความสามารถทัว่ไป (Corporate Training Program) เป็นหลกัสตูรเพื่อการพฒันา
พนกังานให้สามารถนําความรู้มาใช้ในการปฏิบติังาน ซึง่ทางบริษัทฯ อาจจดัอบรมขึน้ภายใน ( In-House Training ) หรือ
ภายนอกบริษัทฯ ( Public Training )  ทัง้นีเ้พ่ือการพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถของพนกังานให้สามารถปฏิบติังาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

3. หลกัสตูรพฒันาความรู้เฉพาะในงาน (Functional Training Program) เป็นหลกัสตูรเพือ่การพฒันาทกัษะ 
ความสามารถ หรือเทคนิคเฉพาะด้านในงาน เชน่ ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิต ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคเฉพาะทาง หรือ
ความรู้ในสายงานวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น 

4. หลกัสตูรพฒันาภาวะผู้ นํา (Leadership Development Program) เป็นหลกัสตูรเพ่ือการพฒันาศกัยภาพด้าน
ภาวะผู้ นําของผู้บริหารในองค์การ 

    ในปี 2552 กลุม่บริษัท ฯ  ใช้งบประมาณในการพฒันาพนกังานจํานวน  3.2  ล้านบาท 

นโยบายด้านสวัสดกิาร 

บริษัทฯ มีความเชื่อมัน่วา่การบริหารงานของบริษัทฯ จะสําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะพนกังานท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีแรงจงูใจท่ีดีในการทํางาน มีความมัน่คงและมีสวสัดิการท่ีดีให้กบัพนกังาน ในอนัท่ีจะธํารงรักษา
พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถให้ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ และเพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดีของพนกังานทกุคน 
บริษัทฯจงึมีนโยบายด้านสวสัดิการ ดงันี ้

1. พนกังานทกุคนจะได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและสมศกัด์ิศรีในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้มีความเป็นระเบยีบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่ อย่างสม่ําเสมอ 

3. บริษัทฯ จะจดัระบบการให้บริการด้านโรงอาหารท่ีถกูสขุลกัษณะ จดัห้องนํา้สะอาด จดับริการรถรับส่งท่ีมีความ
ปลอดภยัเพียงพอ  และจดัห้องพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพถกูต้องตามกฎหมาย 

4. บริษัทฯจะกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการให้กบัพนกังานด้วยความเหมาะสมเป็นธรรมอย่างทัว่ถึง 
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5. บริษัทฯจะสง่เสริมให้พนกังานได้รับรู้ข้อมลูขา่วอย่างสม่ําเสมอ 

6. บริษัทฯจะจดัระบบอปุกรณ์สํานกังาน โทรศพัท์ โทรสาร ท่ีทนัสมยัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสงูสดุ 

นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

พนกังานถือเป็นทรัพยากรอนัมีค่าย่ิงและมีความสําคญัต่อบริษัทฯ  ด้วยเหตนีุบ้ริษัทฯ  จงึมีการดําเนินการด้านความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยกําหนดเป็นนโยบาย ดงันี ้

1. ความปลอดภยัในการทํางานถือเป็นหน้าท่ีของพนกังานทกุคน 

2. บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงสภาพการทํางาน เพื่อความปลอดภยัของทกุคน 

3. บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีกิจกรรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทํางาน 

4. ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัจะต้องกระทําตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตามระเบยีบข้อบงัคบัเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัในการทํางาน 

5. พนกังานทกุคนต้องคํานงึถึงความปลอดภยัของตนเองและเพ่ือนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสาํคญั 
ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 

6. พนกังานทกุคนต้องให้ความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานของบริษัทฯ 

นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล 
บริษัทฯ มีความเชื่อมัน่ว่าการบริหารงานของบริษัทฯ จะดําเนินการและสําเร็จลลุว่งไปด้วยดีก็เพราะบริษัทฯ มี

พนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ ขีดความสามารถและแรงจงูใจท่ีดีในการทํางาน ดงันัน้ บริษัทฯ จะยดึหลกั
คณุธรรม ความมีระเบียบวินยั ความสามคัคีและความเข้าใจอนัดีในหมู่พนกังานมาเป็นจดุมุ่งหมายในการบริหารทรัพยากร
มนษุย์ เพือ่ธํารงไว้ซึง่พนกังานท่ีมีทกัษะ ความรู้ความสามารถรวมถึงมีแรงจงูใจในการทํางานและใช้ความรู้ ความสามารถ
ของตนปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ นอกจากนี ้เพ่ือให้วตัถปุระสงค์ดงักล่าวบรรลผุล บริษัทฯ จงึ
กําหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ไว้ดงันี ้

1) พนกังานทกุคนจะได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและสมศกัดิ์ศรีในฐานะเป็นส่วนหนึง่ของบริษัทฯ 

2) การคดัเลือกบคุคลเพื่อวา่จ้างให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ การโอนย้ายสบัเปลีย่นหน้าท่ี บริษัทฯ จะกระทําด้วยความ
เป็นธรรม โดยคํานงึถึงคณุสมบติัของแตล่ะตําแหน่งงานเป็นสําคญั 

3) บริษัทฯ จะให้การสนบัสนนุและพฒันาพนกังานอย่างต่อเน่ือง 

4) บริษัทฯ จะกําหนดคา่ตอบแทนแก่พนกังานด้วยความเป็นธรรมตามความเหมาะสมของสภาพและลกัษณะงาน 
ผลการปฏิบติังานประกอบกบัความสามารถในการจา่ยของบริษัทฯ 
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5) บริษัทฯ จะสง่เสริมให้พนกังานได้รับข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอนัสมควร      

นโยบายทางด้านธุรการ 

บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะสร้างทศันียภาพ สภาพแวดล้อมภายให้เป็นท่ีน่าอยู่ เป็นท่ีน่าทํางานสําหรับพนกังานทกุคน 
เพ่ือสร้างขวญักําลงัใจที่ดีมีความปลอดภยั และสขุลกัษณะท่ีดีในการทํางานเพราะบริษัทฯ เชื่อมัน่วา่ สภาพแวดล้อมภายใน
นอกท่ีน่าทํางาน จะสง่ผลท่ีดีในด้านความรู้สกึท่ีทกุคนอยากมาทํางาน เพ่ือให้เกิดผลิตผลกบัองค์การดงันัน้ เพื่อให้
วตัถปุระสงค์ดงักล่าวบรรลผุล บริษัทฯ จงึกําหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการด้านธุรการทัง้ภายใน 
ภายนอกไว้ดงันี ้

1) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้มีความเป็นระเบยีบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่ ตามความเหมาะสม 

2) จดัระบบการให้บริการด้านโรงอาหารท่ีถกูสขุลกัษณะ ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภยัและลอ็คเกอร์
อย่างมีมาตรฐาน ห้องนํา้สะอาด รถรับส่งท่ีปลอดภยัเพียงพอ ห้องพยาบาลท่ีถกูต้องตามกฎหมาย 

3) จดัระบบควบคมุการใช้อปุกรณ์สํานกังาน โทรศพัท์ โทรสาร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสงูสดุ 

4) สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานข้างนอกและลกูค้าผู้มาติดต่อ รวมทัง้สร้างรัฐกิจสมัพนัธ์ท่ีดีถกูต้องตาม
กฎหมาย 

5) บริษัทฯ จะสง่เสริมให้พนกังานได้รับขา่วสารท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอนัสมควร 
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9. การควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความสําคญัอย่างย่ิงกับการจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และมีประสิทธิภาพ  ทัง้ในระดบับริหาร 
และระดบัปฏิบตัิงาน   โดยได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลมุทกุด้าน  ทัง้ด้านบญัชีและการเงิน       
การปฏิบตัิงาน   บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไว้อย่างชดัเจน  โดยกําหนดให้
บริษัทต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  มีกลไกการตรวจสอบ และ
ถ่วงดลุ ที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท                        
มีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที ่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงาน   ทัง้หน่วยงานหลัก   และ           
หน่วยงานสนบัสนนุ  รวมทัง้ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัการสร้างระบบการควบคมุภายในสําหรับระบบงานต่างๆ ของบริษัท  
รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน   พร้อมทัง้ ติดตามการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด   นอกจากนี ้ บริษัทยงัมุ่งผลกัดนัให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานสากล  และใช้กรอบการควบคมุภายในตามแนว International  Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing  ของ The Institute of Internal Auditors ( IIA )   ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท
จะดแูลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบติังานอย่างมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบ และถ่วงดลุได้อย่าง
เต็มท่ี และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา  เพ่ือมั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายใน และ
ตรวจสอบภายในเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจ    ท่ีเติบโตอย่างยั่งยืน  สามารถที่จะบรรลวุิสยัทศัน์            
( VISION )  และพนัธกิจ ( MISSION ) ของบริษัทได้ 

สําหรับกรอบการควบคมุภายในท่ีคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน
ใช้ยึดถือ และอ้างอิงในการปฏิบตัิงานคือ  Internal  Control  Integrated  Framework  ของ The Committee       
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ( COSO )  ซึ่งกําหนดให้ต้องมีการประเมินระบบ
การควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบทัง้  5  ส่วน   ได้แก่   

1. องค์กร และสภาพแวดล้อม  ( Control Environment )  

2. การบริหารความเสี่ยง  ( Risk Assessment ) 

3. การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  ( Control Activities ) 

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมลู  ( Information & Communication )    

5. ระบบการติดตาม   และประเมินผล  ( Monitoring & Evaluation )   

โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน  และข้อมลูท่ีได้รับทราบจากการซกัถามจาก
ฝ่ายบริหารของบริษัท  รวมทัง้จากการพิจารณาเอกสารหลกัฐานต่างๆท่ีฝ่ายบริหารเป็นผู้จดัทํา สามารถสรุปได้ว่า  
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ  รวมทัง้  มีระบบการควบคุมภายใน เร่ือง  การทํา
ธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ,  กรรมการ  ,  ผู้บริหาร  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย         
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ส่วนการควบคมุภายในในหวัข้ออื่นของระบบการควบคมุภายใน  คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคมุภายใน
ท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั   

สําหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทัง้สองบริษัทนัน้ บริษัทได้กําหนดให้บริษัทย่อยดําเนินการจดัให้มี   
ระบบการควบคมุภายในท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการควบคมุภายในของบริษัท นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้ดําเนินการ
จดัสง่เจ้าหน้าท่ีจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เข้าไปตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ําเสมอ     
ซึ่งจากผลการตรวจสอบท่ีออกมาพบว่า บริษัทย่อยทัง้สองแห่งได้จดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 

นอกจากนีเ้พ่ือการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ( Good Corporate Governance )  คณะกรรมการบริษัทยงัได้ส่งเสริม 
และสนบัสนนุให้ฝ่ายบริหารดําเนินการพฒันาคณุภาพของระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย 
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10.รายการระหว่างกัน 

10.1ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งภายในปี 2552 ซึ่ง
สามารถสรุปลกัษณะของความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้ 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ 
นายตนั ภาสกรนที 
 
บ.กล้วย กล้วย จํากดั 
 
บริษัทโอ.จี.ที. จํากดั 
กลุ่มบริษัทท่ีมีกรรมการร่วมกนั 

1. บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 
2. บ จ . แ พ น อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล 

(ประเทศไทย)  
3. บจ.ที.ซี.ซี. เทคโนโลย่ี  
4. บจ.ทิพย์พฒัน อาร์เขต  
5. บมจ.อาหารสยาม 
6. บจ.ป้อมทิพย์ 
7. บจ.ป้อมบรูพา  
8. บจ.ป้อมคลงั  
9. บจ.ป้อมโชค  
10. บจ.ป้อมกิจ 
11. บจ.ป้อมเจริญ  
12. บจ.ป้อมพลงั  
13. บจ.ป้อมนคร  
14. บจ.อาคเนย์แคปปิตอล  
15. บ.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ 
16. บมจ.เบียร์ไทย (1991) 
17. บจ.เบียร์ทิพย์ บริวเวอร์ร่ี(1991)  
18. บจ.สรุาทิพย์ 

 กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ 

 นายตนั ภาสกรนที และ นางสาวสนิุสา สขุพนัธุ์ถาวร เป็นกรรมการผู้
มีอํานาจ 

 ผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นญาตินายตนั ภาสกรนที (กรรมการผู้จดัการ) 
 
 

 บริษัทใหญ่และกรรมการร่วมกนั  

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั  

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 
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19. บจ.ไทยดริง้ค์ 
20. บจ.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 
21. บจ.สรุเศรษฐ์ 
22. บจ.ทศภาค 
23. บจ.ซีฟู้ ดเบียร์การ์เด้น 
24. บจ.อาคเนย์ประกนัภยั  
25. บจ.อาคเนย์ประกนัชีวิต  
บมจ.อินทรประกนัภยั  

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั 

 ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  

26. บจ.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไน
เซอร์  

27. บจ.เอ็น.ซี.ซี. เมเนจเม้นท์ แอนด์
ดิเวลลอปเม้นท์  

28. บจ.เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ  
29. บจ.เอฟ แอนด์ บี อนิเตอร์เนชัน่แนล  
30. บจ.ทีซีซี พีดี 11  
31. บจ.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ด  
32. บจ.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ สเปเชียลตีส์้ 
33. บมจ.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ 

 กรรมการร่วมกนั  

 กรรมการร่วมกนั 
 

 กรรมการร่วมกนั 

         กรรมการร่วมกนั 

 กรรมการร่วมกนั  

 กรรมการร่วมกนั  

 กรรมการร่วมกนั  

 กรรมการร่วมกนั  
 

10.2 ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกนัอนัเน่ืองมาจากการดําเนินธุรกิจกับบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง สามารถสรุปมลูค่าและลกัษณะของการทํารายการระหว่างกันโดยแบ่งตามประเภทได้
ดงันี ้

10.2.1ค่าเชา่               
                                         หน่วย: ล้านบาท 

บริษัท บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะของรายการ ค่าเช่า ปี 2552  
บริษัทฯ  นายตนั  ภาสกรนที คา่เชา่พืน้ท่ีสาขาชลบรีุ 0.86 
บริษัทฯ บจ.กล้วย กล้วย  คา่เชา่สาขาลพบรีุ 0.48 
บริษัทฯ
และบริษัท
ย่อย 

บจ.ทิพย์พฒันอาร์เขต  
คา่เชา่พืน้ท่ีสาขาพนัธ์ทิพ 
(งามวงศ์วานและ
เชียงใหม่) 

3.21 
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บริษัทฯ บจ.ทีซีซี พีดี 11 คา่เชา่พืน้ท่ีล๊อกโฮม 11.02 
บริษัทฯ บจ.สรุเศรษฐ์ คา่เชา่พืน้ท่ีสาขาบางโพ 0.47 
บริษัทฯ อ่ืน ๆ  คา่บริการพืน้ท่ี 0.48 
  รวม 16.52 

10.2.2 รายการขายและลกูหนี ้       
                                        หน่วย: ล้านบาท 

บริษัท บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มูลค่าขายปี 2552 ลูกหนี ้ณ สิน้ปี 2552 

บ ริ ษัทฯและบ ริ ษัท
ย่อย 

บจ. โอจีที  570.67 95.87 

กลุ่มบริษัทป้อม 2,684.46 307.62 

อ่ืน ๆ (รายย่อย) 0.16 0.04 

รวม 3,255.29 403.53 

                  10.2.3 รายการซือ้ คา่ใช้จ่าย และเจ้าหนี ้

                                                                         หน่วย: ล้านบาท 

บริษัท บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มูลค่าซือ้ปี 2552 เจ้าหนี ้ณ สิน้ปี 
2552 

บ ริ ษัทฯและบ ริ ษัท
ย่อย 

บจ. แพนอนิเตอร์ฯ 36.43 9.45 

กลุ่มบริษัทอาคเนย์ 2.84 - 

กลุ่มบริษัทป้อม 1.13 0.31 

บมจ.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ 5.91 4.79 

อ่ืน ๆ (รายย่อย) 0.11 0.01 

รวม 46.42 14.56 
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     10.3  ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกนั 

รายการระหวา่งกนัข้างต้นเป็นรายการตอ่เน่ืองจากปีท่ีผ่านมาซึง่มีความจําเป็นและเหมาะสมดงันี ้

10.3.1   คา่เชา่ 

 บริษัทฯ ได้เช่าพืน้ท่ีสําหรับเปิด ร้านอาหาร “โอเค สุกี”้ สาขาชลบุรีกับคณุตนั ภาสกรนที และ 
ร้านอาหาร “โออิชิ บฟุเฟ่ต์” “โออิชิ ชาบู” สาขาลพบุรี กับ บจ.กล้วย กล้วย ในอตัราค่าเช่าท่ีเป็น
อตัราตลาด เปรียบเทียบได้กบัอตัราคา่เช่าของพืน้ท่ีในบริเวณใกล้เคียง  

 บริษัทฯ ยงัได้เช่าพืน้ท่ีสําหรับเปิดร้านอาหาร “โออิชิ ราเมน” สาขา พนัธ์ทิพย์ งามวงศ์วาน และ 
ร้านอาหาร”โออิชิ ชาบ”ู สาขา พนัธ์ทิพย์ เชียงใหม่ กบั บจ.ทิพย์พฒัน อาร์เขต  เช่าพืน้ท่ีสําหรับ
เปิดร้านอาหาร”ล็อกโฮม” ทองหล่อ กบั บจ.ทีซีซี พีดี 11 และเช่าพืน้ท่ีสําหรับเปิดร้านอาหาร”โออิ
ชิ บฟุเฟ่ต์” สาขาบางโพ กบั บจ.สรุเศรษฐ์ ในอตัราค่าเช่าท่ีเป็นอตัราตลาดตามเง่ือนไขท่ีเป็นปกติ
ธุรกิจ 

10.3.2 รายการขายสินค้ากบั กลุม่บริษัทท่ีมีกรรมการร่วมกนั และ บริษัท โอ.จี.ที. จํากดั 

บริษัทฯและบริษัทย่อย ขายสินค้าให้กบักลุม่บริษัทท่ีมีกรรมการร่วมกนั และ บริษัท โอ.จี.ที. จํากดั 
ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับท่ีขายให้กับกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกัน และเป็นไปตาม
ราคาตลาด 

10.3.3 รายการซือ้สินค้า และ ค่าใช้จ่าย กบักลุ่มบริษัทท่ีมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัทฯและบริษัทย่อย ซือ้สินค้า และ ค่าใช้จ่าย กับกลุ่มบริษัทท่ีมีกรรมการร่วมกัน ในเง่ือนไขท่ี
เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีขายให้กบักิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกนั และเป็นไปตามราคาตลาด  

ดงันัน้ รายการระหว่างกนัดงักล่าวข้างต้นจึงมีความสมเหตสุมผลของรายการ เพ่ือประโยชน์ของ
บริษัทฯ ทัง้นี ้ หากจําเป็นต้องมีรายการประเภทนีอี้ก บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะขอความเห็นจากกรรมการ
ตรวจสอบ และขอให้กรรมการผู้ มีส่วนได้เสียงงดออกเสียงตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 11.5 

 

10.4 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนมุติัการทํารายการระหวา่งกนั 
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กรณีท่ีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ เกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้ เชี่ยวชาญ
อิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี 
 

10.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้อีก เน่ืองจากรายการระหว่างกันของบริษัทฯ 
เป็นไปตามการดําเนินธุรกิจการค้าปกติ ซึ่งบริษัทฯ ยงัคงยึดถือนโยบายท่ีจะดําเนินการให้รายการระหว่าง
กนัดงักลา่วเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการค้าปกติทัว่ไป และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ สอบบญัชีของบริษัท หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการทํารายการด้วย โดยรายการระหว่าง
กนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยงและการได้มาหรือ
จําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัท ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

สําหรับรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ ท่ีเกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนัน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีการทําสญัญาให้ถกูต้อง 
และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการ
นัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะว่างจ้างให้ผู้ เช่ียวชาญอสิระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็น
เก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือ
หุ้นตามแต่กรณี ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

11.1 งบการเงนิ 

สรุปรายงานสอบบญัชี 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2550-2552 ตรวจสอบโดย นางสาวนิตยา เชษฐ
โชติรส จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีแบบไม่มี
เง่ือนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โดยถูกต้องตามควรในสาระสําคญัตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

        11.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

          11.2.1 คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

     บริษัท และบริษัทย่อยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ ผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา
มีจํานวนเงินรวม 3,750,000 บาท  

 

   10.2.2 คา่บริการอืน่ (Non-Audit Fee) 

       บริษัท และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนบริการอื่นๆของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมามีจํานวนเงินรวม 
330,000 บาท 
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ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ  

            หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2552 2551 2550  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 558,390 773,207 398,804  
เงินลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล - - 106,500  
ลกูหนีก้ารค้า 589,919 450,040 493,715  
สินค้าคงเหลือ 204,890 196,637 220,737  
สินทรัพย์หมนุเวียนอืน่ 49,786 35,344 24,408  

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 8,500 8,500 2,000  
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 1,635,608 1,548,504 1,423,875  
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 45,220 31,767 28,370  
สิทธิการเช่า 101,674 111,352 121,333  
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 277,812 90,823 63,440  

รวมสินทรัพย์ 3,471,799 3,246,174 2,883,182  

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - -  
เจ้าหนีก้ารค้า 628,816 474,815 394,838  
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 315,097 248,516 187,826  
เจ้าหนีอ่ื้น 111,252 102,372 58,570  
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 74,961 55,916 65,062  
รายได้รอตดับญัชี 1,620 2,063 2,507  
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 5,681 3,202 32,557  

รวมหนีส้ิน 1,137,427 886,883 741,360  

ทนุจดทะเบียน 375,000 375,000 375,000  
ทนุชําระแล้ว       375,000       375,000       375,000  
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 609,402 609,402 609,402  
สํารองตามกฎหมาย 37,500 37,500 37,500  
กําไรสะสม-ยงัไม่ได้จดัสรร 1,312,469 1,337,389 1,119,920  
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 2,334,371 2,359,291 2,141,822  

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,471,799 3,246,174 2,883,182  
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ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ 

    หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2552 2551 2550  

รายได้จากการขาย 7,127,971 5,952,473 4,585,223  
รายได้อ่ืน 28,910 33,729 90,950  
รายได้รวม 7,156,881 5,986,202 4,676,173  
ต้นทนุขายและบริการ 4,707,812 4,018,655 2,969,816  
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,695,179 1,369,492 1,123,240  
กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงิน
ได้ 

753,890 598,055 583,117  

ต้นทนุทางการเงิน - (734) (2,917)  
ภาษีเงินได้ (2,560) (4,853) (21,826)  
กําไรสทุธิ 751,330 592,468 558,374  
จํานวนหุ้น(พนัหุ้น) 187,500 187,500 187,500  
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  
(มลูค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท) 

4.01 3.16 2.98  

    

                                                                                                                           หน่วย: พนับาท 

 รายการ 
งบการเงนิรวม 

2552 2551 2550 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 975,097 1,001,078 700,338 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (413,663) (250,942) (74,440) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (776,250) (375,734) (248,898) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)
เพ่ิมขึน้สทุธิ 

(214,816) 374,402 377,000 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

รายการ งบการเงนิรวม 
2552 2551 2550  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง     
  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.24 1.65 1.75  
  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 1.02 1.39 1.41  
  อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 0.97 1.26 1.06  
  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 13.71 12.61 10.54  
  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 26.26 28.54 34.14  
  อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 23.45 19.26 14.31  
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 15.35 18.69 25.16  
  อตัราหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า) 8.53 9.24 8.51  
  ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 42.20 38.95 42.31  
  วงจรเงินสด (วนั) (0.58) 8.28 16.99  

     
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร     
  อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 33.95% 32.49% 35.23%  
  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 10.17% 9.48% 10.73%  
  อตัรากําไรอ่ืน (%) 0.40% 0.56% 1.94%  
  อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไร (%) 134.50% 177.39% 143.06%  
  อตัรากําไรสทุธิ (%) 10.50% 9.90% 11.94%  
  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 32.01% 26.33% 28.24%  

     
อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 22.37% 19.33% 20.79%  
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 67.07% 58.55% 53.84%  
  อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 2.13 1.95 1.74  

     
อตัราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
  อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.49 0.38 0.35  
  อตัราสว่นเงินกู้ ยืมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) - - -  
  อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) - 1,370.67 249.84  
  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 79.80% 94.94% 90.60%  
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11.3  คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

                ผลการดาํเนินงานรวม                                                                  (ล้านบาท)   
 ปี 2552 ปี 2551 เทยีบกับปี 51 
รายได้จากการขายรวม 7,128.0 5,952.5 19.8% 
ต้นทนุรวม 4,707.8 4,018.7 17.2% 
กาํไรขัน้ต้น 2,420.2 1,933.8 25.2% 
คา่ใช้จ่ายขาย 830.3 657.4 26.3% 
คา่ใช้จ่ายบริหารและ
คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

864.9 712.1 21.5% 

ต้นทนุทางการเงิน - - (100.0%) 
กาํไรสุทธิ 751.3 592.5 26.8% 
กําไรตอ่หุ้น(บาท) 4.01 3.16 26.8% 

 
 
             ผลการดาํเนินงานรวม – แยกตามประเภทธุรกจิ                                 (ล้านบาท) 

 ปี 2552 ปี 2551 เทยีบกับปี 51 
รายได้จากการขาย-
อาหาร 

3,298.4 2,636.0 25.1% 

รายได้จากการขาย-
เคร่ืองด่ืม 

3,829.6 3,316.5 15.5% 

รวมรายได้จากการขาย 7,128.0 5,952.5 19.8% 
กําไรสทุธิ-อาหาร 200.5 159.0 26.1% 
กําไรสทุธิ-เคร่ืองดื่ม 550.8 433.5 27.1% 
รวมกาํไรสุทธิ 751.3 592.5 26.8% 

 

รายได้ 

ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทัง้สิน้ 7,128.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 19.8% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมี
รายได้จากการขาย 5,952.5 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายอาหารจํานวน 3,298.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46.3% จาก
รายได้จากการขายรวม และรายได้จากธุรกิจเคร่ืองด่ืมจํานวน 3,829.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 53.7% จากรายได้จากการ
ขายรวม   

ทัง้นี ้การเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากธุรกิจ
เคร่ืองดื่ม 15.5% เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย (ไปแต่ตวั ภาค 2) รายได้จากการขายอาหารเพิ่มขึน้ 25.1% เน่ืองจากการ
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สง่เสริมการขาย เช็คช่วยชาติ และการเปิดสาขาใหม่เพ่ิมจากงวดเดียวกนัของปีก่อนอีก 22 สาขา (บฟุเฟ่ต์ 1 ชาบชิู 12 ซูชิ 
1 ราเมน 4   เดลโก้ 1 ไมโดะ 1 และ คะโซคเุต 2)  

ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายรวมของบริษัทฯ ในปี 2552 เท่ากบั 4,707.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต้นทนุขายรวมต่อรายได้จากการ
ขายรวมท่ี 66.0% ต้นทนุขายรวมในงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 4,018.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 67.5%ของรายได้จาก
การขายรวม บริษัทฯ มีอตัราส่วนต้นทนุขายลดลง เน่ืองจาก อตัราส่วนต้นทนุชาเขียวลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2552 และ 2551 เท่ากบั 830.3 ล้านบาท และ 657.4 ล้านบาทตามลําดบั โดย
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย ต่อยอดขายในปี 2552 เท่ากบั 11.6% สงูกว่างวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 11.0% 
เน่ืองจากสง่เสริมการขายเพิม่ขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารฯในปี 2552 และ 2551 เท่ากบั 864.9 ล้านบาท และ 712.1 ล้านบาทตามลําดบั โดย
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารฯ ต่อยอดขายในปี 2552 เท่ากบั 12.1% ใกล้เคียงกบังวดเดียวกันของปีก่อน ซึง่เท่ากับ 
12.0%  

กาํไรสุทธิ 

กําไรสทุธิรวมของบริษัทฯ ในปี 2552 เท่ากบั 751.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ 10.5% และเม่ือเทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อนซึง่เท่ากบั 592.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ 10.0% ของรายได้จากการขาย   กําไรสทุธิรวม
เพ่ิมขึน้ 26.8%  

ฐานะการเงนิ 

สนิทรัพย์ 

 31 ธันวาคม  2552 31 ธันวาคม 2551 

 ล้านบาท %ของสนิทรัพย์ ล้านบาท %ของสนิทรัพย์ 

สินทรัพย์หมนุเวียน 1,403.0 40.4% 1,455.2 44.8% 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 1,635.6 47.1% 1,548.5 47.7% 

สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน 146.9 4.2% 143.1 4.4% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 286.3 8.3% 99.4 3.1% 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 3,471.8 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2551 จํานวน 225.6 ล้าน
บาท หรือเท่ากบั 7.0% โดยมี (1) สินทรัพย์หมนุเวียนมลูค่า 1,403.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน 40.4% ของสินทรัพย์
รวม และ (2) สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนมลูค่า 2,068.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน 59.6% ของสินทรัพย์รวม  

สนิทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์หมนุเวียนลดลง (52.2) ล้านบาท หรือ (3.6%) เน่ืองจาก 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 558.4 ล้านบาทลดลงจากสิน้ปี 51 จํานวน (214.8) ล้านบาท
หรือ (27.8%)  ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 975.1 ล้านบาท  จากการเปิด/
ปรับปรุงสาขา และซือ้เคร่ืองจกัร 420.6  ล้านบาท  และ การจ่ายปันผล 776.3 ล้านบาท 

2. ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ  จํานวน 589.9 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 51 จํานวน 139.9 ล้านบาท หรือ 31.1% 
เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมมากขึน้  

3. สินค้าคงเหลือ จํานวน 204.9 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 51 จํานวน 8.3 ล้านบาท หรือ 4.2%  

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิเพิม่ขึน้ 87.1 ล้านบาท หรือ 5.6% เน่ืองจาก (1) ค่าเสื่อมราคาปี 2552 จํานวน 316.5 ล้าน
บาท สุทธิกับ (2) ปรับปรุงโรงงานและซือ้เคร่ืองจักร จํานวน 169.0 ล้านบาท และ (3) เปิดและปรับปรุงสาขา จํานวน 
234.6 ล้านบาท         

หนีส้นิ 

 31 ธันวาคม  2552 31 ธันวาคม 2551 

 ล้านบาท %ของหนีส้นิ ล้านบาท %ของหนีส้นิ 

หนีสิ้นหมนุเวียน 1,130.1 99.4% 881.6 99.4% 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 7.3 0.6% 5.3 0.6% 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 1,137.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2551 จํานวน 250.5 ล้านบาท 
หรือ เท่ากบั 28.3% สว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จากเจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั และ หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ มีส่วนผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 2,334.4 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2551 จํานวน (24.9) ล้าน
บาทหรือเท่ากบั (1.1%) โดยเป็นผลมาจาก กําไรสทุธิ ปี 2552 จํานวน 751.3 ล้านบาท และการจ่ายปันผล จํานวน 776.3 
ล้านบาท 
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สภาพคล่อง  

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิท่ีได้จากกิจกรรมการดําเนินงานในปี 2552จํานวน 975.1ล้านบาท ประกอบด้วยกําไรจากการ
ดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนีส้ินการดําเนินงานจํานวน 1,119.6 ล้านบาท สินทรัพย์จากการ
ดําเนินงานลดลง 383.2 ล้านบาท และหนีส้ินจากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้ 238.7 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
ลงทนุ 413.7 ล้านบาท สําหรับการเปิด/ปรับปรุงสาขาร้านอาหาร และซือ้เคร่ืองจกัร โดยมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรม
จดัหาเงิน (การจ่ายเงินปันผล) 776.3 ล้านบาท  บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปีเท่ากบั 773.2 
ล้านบาท ทําให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2552 จํานวน 558.4 ล้านบาท  

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วในปี 2552 ต่ํากว่าปี 2551 โดยอตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 
1.65 เท่า เป็น 1.24 เท่า และ อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว ลดลง จาก 1.39 เท่าเป็น 1.02 เท่า เหตท่ีุลดลงเน่ืองจาก
อตัราการเพิม่ของหนีส้ินหมนุเวียนสงูกวา่สินทรัพย์สภาพคล่อง  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.49 และ 0.38 ในปี 2552 และ 2551 ตามลําดบั อตัราส่วนดงักล่าว
เพ่ิมขึน้เน่ืองจาก หนีส้ินรวมท่ีเพ่ิมขึน้   

11.4   ปัจจัยและอทิธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

11.4.1 บริษัทฯ คาดว่าโรงงานใหม่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมนวนคร โดยสร้างบนท่ีดินท่ีซือ้ใหม่ติดกับโรงงาน
เดิมจะเร่ิม 

 ผลิตได้ในไตรมาส 1 ปี 2554 

11.4.2 บริษัทฯมีแผนขยายสาขาสําหรับร้านอาหาร โดยมีแผนเปิดสาขาใหม่จํานวน 25 สาขาในปี 2553 

11.4.3 บริษัทฯมีแผนสร้างโรงงานสําหรับเคร่ืองจกัรบรรจแุบบกล่อง (UHT) ท่ีนิคมอตุสาหกรรมนวนคร 
โดยจะสร้างบนท่ีดินท่ีจะซือ้ใหม่ติดกบัโรงงานเดิม โดยคาดวา่จะเร่ิมผลิตได้ในไตรมาส 3 ปี 2554 

 



  บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
 

 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 65 

12. ข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้อง 

-ไม่มี- 

 



  บริษัท โออิชิ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
  

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 1 

ส่วนที่ 3 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิด หรือ ไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ 
นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี  ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท
ย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญั
ทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดงักล่าว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัท
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2553 ต่อผู้ สอบบญัชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย 

ในการนี  ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้นายไพบูลย์  คุจารีวณิช เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของนายไพบลูย์  คจุารีวณิช กํากบัไว้  บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว
ดงักล่าวข้างต้น 

          ช่ือ   นามสกุล                   ตาํแหน่ง                      ลายมือช่ือ 

1. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร    กรรมการ  

2. นางสาวสนิุสา สขุพนัธุ์ถาวร กรรมการ  

ผู้รับมอบอาํนาจ 

ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง    ลายมือช่ือ 

1. นายไพบลูย์                 คจุารีวณิช รองกรรมการผู้จดัการ  

 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 1 

บริษัทโออชิิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

ปี 2552 

ชื่อ-สกุล 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

นายณรงค์ ศรีสอ้าน 81 ปริญญา 
กิติมศกัดิ์  
 
 

เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิตกิตติมศกัดิ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย(IOD)  
Diractor Accreditation Program 
(DAP) 

0 ไมม่ี 2549-ปัจจบุนั 
 
 
2541-ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
 

 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการบริษัท 
และประธาน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการ รองประธาน
กรรมการบริษัท และรอง
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริษัท  
รองประธานกรรมการบริษัท 
และประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชัน่ จํากดั(มหาชน) 
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จํากดั(มหาชน) 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั(มหาชน) 
 
 
บริษัท สรุาบางยี่ขนั จํากดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจแคน จํากดั  
บริษัท ธนากรผลติภณัฑ์นํา้มนัพืช จํากดั 
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท เทเลคอมโฮลดิง้ จํากดั    

 นายฐาปน สริิวฒันภกัดี 34 ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  
การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

0 ไมม่ี 2549 - ปัจจุบนั
  
 
 

รองประธานกรรมการและ 
รองประธานกรรมการบริหาร
  
 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
 
 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 2 

ชื่อ-สกุล 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

ปัจจบุนั  
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
2547 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
 
2544 – ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหารและ
ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการและกร รมการ
ผู้ อํานวยการใหญ่ 
กรรมการบริหาร  
รองประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ   
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการ  
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
กรรมการผู้จดัการ 
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ  

บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ทศภาค จํากดั 
 
บริษัท สรุากระทิงแดง (1988) จํากดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 
บริษัท เบียร์ช้าง จํากดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จํากดั 
บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากดั 
บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จํากดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 
 
บริษัท ไทยโมลาส จํากดั 
บริษัท ธนสินธิ จํากดั 
บริษัท นทีชยั จํากดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 
บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 3 

ชื่อ-สกุล 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ  
 
รองประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ  
   
รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร  
รองประธานกรรมการ  
กรรมการและรองประธาน
กรรมการบริหาร   
รองประธานกรรมการ 
   
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
จํากดั 
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากดั 
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่ 
จํากดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 
 
บริษัท สีมาธุรกิจ จํากดั 
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั  
 
บริษัท  คอสมอส บริวเวอรี่  (ประเทศไทย) 
จํากดั 
บริษัท หลกัชยัค้าสรุา จํากดั 
บริษัท อาหารเสริม จํากดั 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิง้  
จํากดั 
อินเตอร์เบฟ (สิงคโปร์) 
อินเตอร์เบฟ (มาเลเซีย) 
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากดั 
บริษัท จฬุา ยไูนเต็ด จํากดั 
บริษัท พิเศษกิจ จํากดั 
บริษัท อเดลฟอส จํากดั 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 4 

ชื่อ-สกุล 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ปฐมภกัดี จํากดั 
บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั (2000) จํากดั 
บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จํากดั 
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากดั 
บริษัท เอ็ม.เอ็ม.แคปปิตอล จํากดั 
Blairmhor Limited 
Blairmhor Distillers Limited 
Inver House Distillers Limited 
International Beverage Holdings (UK) Limited 
International Beverage (china) Limited 

นายตนั  ภาสกรนที 50 ปริญญาเอก  ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์   
                          มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

3.5 คูส่มรส 
นางสาวสนุิสา   

2543 – ปัจจบุนั 
 
2543 - ปัจจบุนั 

กรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการ 
กรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

     2544 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการ 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

นางสาวสนุิสา  สขุพนัธุ์ถาวร 39 ปริญญาโท 
 
ปริญญาตรี  

บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

0 คูส่มรส 
นายตนั   

2543 – ปัจจบุนั 
 
2543 – ปัจจบุนั 
2544 - ปัจจบุนั 

กรรมการ และ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 
บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

นายโช เอวี่ย จิน้ 48 ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน  
สาขาวารสารและสิ่งตีพิมพ์ 

0.662 - 2543 - ปัจจบุนั กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

    มหาวิทยาลยัซื่อซิง   2543 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 5 

ชื่อ-สกุล 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

      2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 
 

นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 55 ปริญญาตรี 
 
 
 

บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 1)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- วฒุิบตัรคอมพิวเตอร์บริหาร  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- Mini MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- Directors Certification Program 
(DCP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

0 - 2550 - ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
2549 - ปัจจบุนั 
 
2547 – ปัจจบุนั 
 
 
2544 - ปัจจบุนั 

กรรมการและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการและกรรมการ
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ
ใหญ่ 
กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท อิสเทอนอินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) 
จํากดั 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 
 
 

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 54 - Ph.D.Engnieering Techcal University Berlin, 
West Germany  
- Master Brewer, The Scandinavian School  
of Brewing, Denmark 

0  2549 – ปัจจบุนั 
 
2549 – ปัจจบุนั 
 
2547 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 
 
กรรมการและกรรมการ
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ
ใหญ่ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) 
จํากดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 
 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 6 

ชื่อ-สกุล 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

 นายอวยชยั ตนัทโอภาส 60 -St.Louis University, Missouri,USA:B.Sc 
   Accounting 
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- The European Institute of Business Administratio
(INSEAD) 
- Advance Managememt Programmer (AMP) 

0 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
 
2538 – 2545 
 
2537 – 2538 
2526 – 2537 
 
2523 - 2526 

กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการ 
ผู้ ช่วยกรรมการ 
ผู้ อํานวยการใหญ่ 
กรรมการอํานวยการและ
ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด
กรรมการผู้ อํานวยการ 
ผู้จดัการกลุม่ผลติภณัฑ์ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากดั  
 
บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี ้จํากดั  
บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากดั  
 
บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) 
จํากดั 

นายสมเกียรติ เจริญกลุ 68 พาณิชยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 
 

0 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
2542 – 2544 

กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร 
 

กรรมการ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ   
กรรมการ 
รองอธิบดี กรมสรรพากร 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท จนัทบรุี รีสอร์ต แอนด์ สปา จํากดั 
กระทรวงการคลงั 

นายชลกานต์ บปุผเวส 66 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ HITOTSUBASHI 
UNIVERSITY TOKYO JAPAN 
 

0 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ   
บริหาร /กรรมการบริหาร  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ที.ซี.ซี แลนด์ จํากดั 

บริษัท ที.ซี.ซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล จํากดั 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 7 

ชื่อ-สกุล 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 

/กรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริษัท 

บริษัท ที.ซี.ซี แลนด์ เลเชอร์ จํากดั 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์  
ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 
(ศนูย์ประชมุแห่งชาติสิริกิติ์) 
บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่เอ็นเตอร์ไพร์ส 
จํากดั 
 
บริษัท นอร์ธปาร์คกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ 
จํากดั (สโมสรราชพฤกษ์) 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 63 ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา
ประวตัิศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2509) 
ปริญญาโท สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ Michigan State University (2511) 

ปริญญาเอก สาขาวชิาประวตัิศาสตร์ความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ Michigan State University (2515) 
ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขา Humanities   จาก  

Schiller International University (2547) 
 
 
 
 
 

0 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั  
2546 – 2549 
 
2545   

2543 – 2544 
 

2540 – 2542 

2539 

2534 – 2538 

2532 – 2533 
 

2528 - 2531  

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
เอกอคัรราชทตู  
เอกอคัรราชทตู 
เอกอคัรราชทตู  

รองปลดักระทรวงการ
ตา่งประเทศ         
เอกอคัรราชทตู 

เอกอคัรราชทตู 

เอกอคัรราชทตู 
 

เอกอคัรราชทตูประจํา
กระทรวงการต่างเทศ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ดราก้อน วนั จํากดั (มหาชน) 
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร 
ณ กรุงดบัลิน ประเทศไอร์แลนด์  
ณ กรุงโรม ประเทศอติาล ี  
กระทรวงการต่างประเทศ         
  
ณ กรุงเวลลิงตนั ประเทศนิวซีแลนด์  
ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ณ สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 
 

รับผิดชอบกิจการยโุรป 
 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 8 

ชื่อ-สกุล 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

อคัรราชทตูที่ปรึกษา สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงลอนดอน 

นายชยั    จรุงธนาภิบาล 
  

55 บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
2523-2540 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารและ 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ค้าเหล็กไทย จํากดั (มหาชน) 
บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์  
จํากดั (มหาชน) 
บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 
กลุม่บริษัทไมเนอร์ 

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 
 
 
 
 

63 ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท Master of Business Administration 
(M.B.A.) Syracuse University U.S.A.  
ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 42 
ประกาศนียบตัรการประกันวินาศภัยระดับสงู Swiss 
Insurance Training Center, Switzerland  
ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง  Australian 
Management College, Australia  
ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  
   รุ่นที่ 17/2545 

0 ไมม่ี ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
 

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 
กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 
3 กฎหมายเกี่ยวกบัการเงิน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล 
กรรมการและเหรัญญิก
มลูนิธิสถาบนัโรคไตภมูิราช
นครินทร์ 
ผู้ทรงคณุวฒุิใน
คณะกรรมการสภาธุรกิจ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
กระทรวงพาณิชย์ 
 
มลูนิธิสถาบนัโรคไตภมูริาชนครินทร์ 
 
 
สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 9 

ชื่อ-สกุล 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

  - หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP)  
   รุ่นที่ 13/2549 
  - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee  
     (RCC4/2550) 
 

 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
2549 – 2551 
 
2544 - 2551 
 
 
2544 - 2549 

ประกนัภยัไทย 
อนกุรรมการใน
คณะอนกุรรมการพฒันา
ระบบราชการเกี่ยวกบัการ
ส่งเสริมและพฒันาองค์การ
มหาชนและองค์กรรูปแบบ
อื่นในกํากบัของราชการฝ่าย
บริหารที่มิใช่สว่นราชการ 
ประธานกรรมการ (กรรมการ
อิสระ)  กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหา 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
รองประธานสภานิติบญัญตัิ
แหง่ชาต ิ
กรรมการใน
คณะกรรมการนโยบาย
สถาบนัการเงิน  
อธิบดีกรมการประกนัภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไทยรับประกนัภยัต่อ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
สภานิติบญัญัติแหง่ชาติ 
 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
 
กระทรวงพาณิชย์ 



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 

ชื่อ-สกุล 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

นายไพบลูย์ คจุารีวณิช 
 
 
 
 
 

52 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 

0 ไมม่ี ปัจจบุนั 
 
2548  
2546-2547 
2544-2545 
2534-2543 

เลขานกุารบริษัทและ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
รองประธานกรรมการ- ฝ่าย
ขาย 

รองประธานกรรมการ- 
ฝ่ายการเงิน 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
บริษัท เบสต์สปิริต จํากดั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 
บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากดั 
บริษัท ริชมอนเด้ (บางกออก) จํากดั 

นายไพศาล อา่วสถาพร 44 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Indiana Institute of 
Technology, Fort Wayne, Indiana, 
USA 

0 - 2550 - ปัจจบุนั 
2547 - 2550 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการ  

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

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

  2545 – 2547 
 
2542 – 2545 

ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการ
และอบรม 
ผู้จดัการเขต 

Global Kitchen Co., Ltd  
 
Yum Brands 

นายปรีชา  อจัฉรานนท์ 47 ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0 - 2545-ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี           
และการเงิน 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   ปริญญาโท สาขาบญัชี   2544 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท เอ เอม็ ดี ประเทศไทย จํากดั 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2543 ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ บริษัท เดอะ พิซซา่ จํากดั (มหาชน) 

  
 

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3765 
 
 

   การเงิน  



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

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11 

ชื่อ-สกุล 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

นายอชิร  พฒันสินธุ์ 41 ปริญญาตรี  นิเทศน์ศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

0.0001 - 2545-ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

   ปริญญาโท สาขา Technology Management   2544-2545 ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

    Mercer University   2539-2544 Marketing Manager บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

 



 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                       
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
                                

เอกสารแนบ 2-1 
 รายละเอยีดการดาํรงตาํแหน่งผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ปี 2552 

ชื่อบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
นายณรงค ์
ศรีสอา้น 

นายฐาปน 
สิริวฒันภกัดี 

นายตนั 
ภาสกรนที 

นางสาวสุนิสา 
สุขพนัธุ์ถาวร 

นายโช 
เอวี่ย จิ้น 

นายสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นายพิษณุ 
วิเชียรสรรค ์

นายอวยชยั 
ตนัทโอภาส 

นายสมเกียรติ 
เจริญกลุ 

นายชลกานต ์   
บุปผเวส 

นายวิกรม 
คุม้ไพโรจน์ 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นางสาวพจนีย ์
ธนวรานิช 

นายไพบูลย ์
คุจารีวณิช 

นายปรีชา 
อจัฉรานนท ์

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  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 

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ  S VC VEC    
S D SEVP        

S D  SEVP 
 S D SEVP  S D SEVP                              

บจก.ยนูิเวนเจอร์   ED VEC       D ED             ID AD         
บมจ.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์  ED        D ED              ID         

บมจ.อาหารสยาม  VC         D ED                   

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์                       AD        

บมจ.สยามฟิวเจอร์                       S D        

บจก.สุราบางยี่ขนั  
S C 

                

บจก.ไทยเบฟเวอร์เรจแคน  
EC 

                

บจก.ทศภาค  VC EC                

บจก.คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศ
ไทย) 

      MD           

บมจ.อุตสาหกรรมทาํเครื่องแกว้ไทย  
 

                

บมจ.ทรู คอร์เปอร์เรชัน่  
ID 

                

บจก.ธนากรผลิตภณัฑน์ํ้ามนัพืช  
S C 

                

บมจ.แอด๊วานซ์ อะโกร  
S C 

                

บจก.เทเลคอมโฮลดิ้ง  D                 

บจก.สุรากระทิงแดง (1988)   VC                

บจก.เบียร์ชา้ง  D                

บจก.ไทยเบฟเวอเรจแบรนด ์  D                

บจก.จรัญธุรกิจ 52  C                

บจก.อิสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเรียลเอสเตท
(ระยอง)  

 
 

    D            

 เอกสารแนบ 2-1  



 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                       
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
                                

ชื่อบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
นายณรงค ์
ศรีสอา้น 

นายฐาปน 
สิริวฒันภกัดี 

นายตนั 
ภาสกรนที 

นางสาวสุนิสา 
สุขพนัธุ์ถาวร 

นายโช 
เอวี่ย จิ้น 

นายสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นายพิษณุ 
วิเชียรสรรค ์

นายอวยชยั 
ตนัทโอภาส 

นายสมเกียรติ 
เจริญกลุ 

นายชลกานต ์   
บุปผเวส 

นายวิกรม 
คุม้ไพโรจน์ 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นางสาวพจนีย ์
ธนวรานิช 

นายไพบูลย ์
คุจารีวณิช 

นายปรีชา 
อจัฉรานนท ์

นายอชิร 
พฒันสินธุ์ 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

บจก.ถงัไมโ้อ๊คไทย  C                

บจก.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง  C MD                

บจก.ไทยโมลาส  C                

บจก.ธนสนธิ  C                

บจก.ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล  C                

บจก.นทีชยั  VC                

บจก.ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ยี่  C                

บจก.ไทยดริ้งค ์  C                

บจก.แพนอินเตอร์เนชัน่แนล  
(ประเทศไทย) 

 C                

บจก.เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)  VC                

บจก.ยไูนเต็ด ไวนเ์นอรี่ แอนด ์
ดิสทิลเลอรี่ 

 VC                

บจก.ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก  VC EC                

บจก.สีมาธุรกิจ  VC                

บจก.เบียร์ไทย (1991)  D VEC                

บจก.คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)  VC     MD           

บจก.หลกัชยัคา้สุรา  VC                

บจก.อาหารเสริม  C                

บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล เบฟเวอเรจ 
โฮลดิ้ง 

 D                

อินเตอร์เบฟ (สิงคโปร์)  D                

อินเตอร์เบฟ (มาเลเซีย)  D                

บจก.ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี  D                

บจก.จุฬา ยไูนเต็ด  D                

บจก.พิเศษกิจ  D                

บจก.อเดลฟอส  D                

บจก.ปฐมภกัดี  D                

บจก.อาคเนยป์ระกนัภยั (2000)  D                

บจก.อาคเนยป์ระกนัชีวิต  D                

บจก.อาคเนยแ์คปปิตอล  D                



 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                       
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
                                

ชื่อบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
นายณรงค ์
ศรีสอา้น 

นายฐาปน 
สิริวฒันภกัดี 

นายตนั 
ภาสกรนที 

นางสาวสุนิสา 
สุขพนัธุ์ถาวร 

นายโช 
เอวี่ย จิ้น 

นายสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นายพิษณุ 
วิเชียรสรรค ์

นายอวยชยั 
ตนัทโอภาส 

นายสมเกียรติ 
เจริญกลุ 

นายชลกานต ์   
บุปผเวส 

นายวิกรม 
คุม้ไพโรจน์ 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นางสาวพจนีย ์
ธนวรานิช 

นายไพบูลย ์
คุจารีวณิช 

นายปรีชา 
อจัฉรานนท ์

นายอชิร 
พฒันสินธุ์ 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

บจก.เอม็.เอม็.แคปปิตอล  D                

Blairmhor Limited  D                

Blairmhor Distillers Limited  D                

Inver House Distillers Limited  D                

International Beverage Holdings 
(UK) Limited 

 D                

International Beverage (china) Limited  D                

บมจ.ดรากอ้น วนั           C       

บมจ.กรุงเทพประกนัภยั             ID AD     

บมจ.ไทยรับประกยัภยัต่อ             D     

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลลี่                  

บมจ.ทีมพรีซิชัน่            AD      

บมจ.คา้เหลก็ไทย            AD      

บมจ.บา้นปู         D ID AD         

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 

 
 
 



 บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)                       
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
                                

 
เอกสารแนบ 2-2 

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย                                                   

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

นายพิษณุ วิเชียรสรรค ์
นายอวยชยั ตนัทโอภาส 

S D ED 
S D ED 

S D ED 
S D ED 

9 
10 

นายสมเกียรติ เจริญกลุ 
นายชลกานต ์บุปผเวส 

S D ED 
S D ED 

S D ED 
S D ED 

   หมายเหตุ 

     S  : กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม      C :  ประธานกรรมการ        

     VC :  รองประธานกรรมการ  D : กรรมการบริษทั  

     EC :  ประธานกรรมการบริหาร VEC : รองประธานกรรมการบริหาร  

     ED  : กรรมการบริหาร      MD         :           กรรมการผูจ้ดัการ          

     SEVP      :           รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    M : ผูบ้ริหาร   

                     

เอกสารแนบ 2-2 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จํากดั ( มหาชน )  ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนทัง้สิน้   3 ท่าน 
ซึ่งทกุท่านเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้าน และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามกฎ
บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี  นายวิกรม  คุ้มไพโรจน์  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช  
และนายชยั  จรุงธนาภิบาล  เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททัง้ 3 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหาร  รวมทัง้ไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนกังาน หรือลูกจ้างของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วมทัง้สิน้  

ตลอดปี 2552 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตของความรับผิดชอบ       ท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ข้อกําหนดตา่งๆ และแนวทางปฏิบติัท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้  รวมถึง  การ
สอบทานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การสอบทานงบการเงิน การสอบทานความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมลูของรายการ
ระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 
และพฒันาระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ือง  รวมถึงการกํากับดูแลงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด  และ
พิจารณาคดัเลือก และแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท และคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี   

บริษัทได้มีการกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน รวมถึงอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ          
ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้โดยสังเขป  ดังนี  ้

1. สอบทานการปฏิบติัของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์   ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท       กําหนด
ไว้ 

2. สอบทานระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัท    เพ่ือให้บริษัทมีระบบควบคมุภายใน และ
การตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม  เพียงพอ  และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดจน           ให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้  โยกย้าย  เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท    ใน
กรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มั่นใจว่า                    
งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป   

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีของบริษัท  รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ    ผู้สอบ
บญัชี 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

7. ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และแนวทางปฏิบติัของ
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีตลาดหลกัทรัพย์โดยกําหนดไว้  รวมถึง ยึดหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตลอดมา   โดย
ตระหนกัถึง ความรับผิดชอบในการต้องดูแลให้บริษัทมีการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ และโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอน  เพ่ือพฒันาให้บริษัทเป็นองค์กรท่ีมีการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีดี  

ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้   โดยในการประชุมแต่ละครัง้          ได้
เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพื่อรับทราบปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบ และนํากลบัไป     ดําเนินการ
แก้ไข รวมทัง้หาทางป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องท่ีเคยมีมาอีกอย่างถาวร  ซึ่งพอสรุปผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบสําหรับปี 2552 ท่ีผ่านมาได้ดงันี ้

1.) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีสอบทาน และให้ความเห็นตอ่งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 
2552  ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั  เพ่ือให้สามารถมัน่ใจได้ว่า รายการทางการเงิน  
รายการท่ีเก่ียวโยงระหวา่งบริษัทกบับริษัทย่อย  รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  และการ
เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระสาํคญัได้ทําขึน้อย่างถกูต้อง และมีความน่าเชื่อถือ  ในการนีไ้ด้เชิญผู้สอบบญัชีเข้า
ร่วมประชมุ เพ่ือชีแ้จงข้อซกัถามประเดน็ท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย และมาตรฐานการบญัชี เพ่ือให้งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมลู    ท่ีถกูต้อง และครบถ้วน เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเปิดเผย 
และเพียงพอ  

สําหรับปี 2553  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ผลการปฏิบติังาน และบริการของ
ผู้สอบบญัชี  รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว  เห็นว่า ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็น และข้อง
เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ในด้านการจดัทํารายงานทางการเงิน และการควบคมุภายใน    จึงเห็นควร
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้พิจารณาแต่งตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมิูไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

2.)   การกํากับดแูลการดําเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทตามหลกัการ และแนวทางในการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ           ได้ดําเนินการ
ตามแนวทางดงักลา่วอย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบ เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีต่อไป   
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3.) กําหนดขอบเขตของการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท และแผนการตรวจสอบประจําปีรวมถงึให้
แนวทางในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  และกํากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีพิจารณา และอนมุติัขอบเขตของการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษัท และแผนการตรวจสอบประจําปี 2552  รวมถึงให้แนวทางในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน และกํากบั
ดแูลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากปัจจยัเสี่ยง และความเหมาะสมของธุรกิจ  ทัง้นี ้   เพ่ือให้
สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้   

4.) สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีในการสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัท จาก
ผลการปฏิบติังานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน กํากบัดแูล และติดตามให้หน่วยงานผู้ รับการตรวจได้
ปรับปรุง และแก้ไขอย่างต่อเน่ืองตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีตกลงร่วมกนั และภายในระยะเวลา     ท่ีกําหนด  
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายตรวจสอบภายในอนัเก่ียวเน่ืองกบัระบบการควบคมุภายใน พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะต่อ
ฝ่ายจดัการเพือ่พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และป้องกนัตามควรแก่กรณี  และทําการติดตามความคืบหน้าของการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระจากกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร  โดยได้ให้
ความสําคัญอย่างย่ิงกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมีการควบคุมภายใน         ท่ี
เพียงพอ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ได้รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ  
โดยจากจากการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัทมีระบบ
การควบคมุภายในโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ไม่พบข้อบกพร่องของการควบคมุภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั 
และได้เน้นยํา้ให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม     กบัสภาพธุรกิจอย่าง
ตอ่เน่ือง รวมถึงส่งเสริม และผลกัดนัให้การปฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึน้   
 
 
 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
  
                               ( นายวกิรม    คุ้มไพโรจน์ ) 
             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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