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ส่วนที่ 1 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือบริษัท : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประกอบธุรกิจ : บริษัทรวมถึงบริษัทย่อยประกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นและเคร่ืองด่ืม

ชาเขียว “โออิชิ” เคร่ืองด่ืม “อะมิโน พลัส” และกาแฟพร้อมด่ืม 
“คอฟฟิโอ” 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 9 ชัน้ท่ี 20 และชัน้ท่ี 25 อาคาร ยเูอ็ม ทาวเวอร์  
ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000150 

โฮมเพจบริษัท : www.oishigroup.com 

โทรศพัท์ : (0) 2717 2244 

โทรสาร : (0) 2717 3920 

ชนิดและจํานวนหุ้น : หุ้นสามญัจํานวน 187,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาท 
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

รายละเอียดบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  

ช่ือบริษัท / รายละเอียดสถานท่ีตัง้
สํานกังานใหญ่ โทรศพัท์ และโทรสาร 

ประเภท
ธรุกิจ 

ชนิด
ของหุ้น 

ทนุชําระแล้ว 
(บาท) 

จํานวนหุ้น 
ท่ีออกจําหน่าย 

(หุ้น) 

จํานวน 

หุ้นท่ีถือ 
(หุ้น) 

สดัสว่น
การถือ
หุ้น (%) 

1. บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั  
9 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
โทรศพัท์ (0) 2717 4773-4  
โทรสาร (0) 2717 4775 

ผลติและ
จําหน่าย
อาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

สามญั 420,000,000 4,200,000 4,199,990 99.99 

2. บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั  
444 ชัน้ 1 ห้องเลขท่ี 1 เอ 08-09  
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่ 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท์ (0) 2611 8143-4 

ร้านอาหาร
บะหม่ีญ่ีปุ่ น 

สามญั 158,000,000  1,580,000  1,579,994 99.99 
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โทรสาร (0) 2611 8144 
ข้อมูลอ้างองิ 

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชัน้ 4,6,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ (0) 2229 2800 
โทรสาร (0) 2654 5427 

ผู้ตรวจสอบบญัชี 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั 
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ (0) 2677 2000 
โทรสาร (0) 2677 2222 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั 
ชัน้ 22 อาคารเมอร์ควิร่ี ทาวเวอร์ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ (0) 264 8000 
โทรสาร (0) 2657 2222 

นายมหินทร์ กรัยวิเชียร 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 14 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ (0) 2785 5252 
โทรสาร (0) 2272 2323 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นายไพบลูย์ คจุารีวณิช 

เลขท่ี 9 ชัน้ท่ี 20 อาคาร ยเูอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท์ (0) 2717 2244 ตอ่ 117  
โทรสาร (0) 2717 3920 
E-mail : paiboon@oishigroup.com 
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2. ปัจจัยความเส่ียง 

2.1 ความเส่ียงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมใหม่ 

ถึงแม้ว่าการออกผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมใหม่จะผ่านการทดสอบคุณภาพต่าง ๆ ทางด้านการผลิต  
การออกแบบบรรจุภณัฑ์ การทดสอบรสชาติ การทําโฆษณาและส่งเสริมการขาย ทัง้หมดนีบ้ริษัทต้อง
ลงทุนในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเงินจํานวนมาก ท่ีผ่านมาผลิตภัณฑ์บางตัวอาจจะไม่ประสบ
ความสําเร็จเน่ืองจากไม่เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้บริโภค รวมทัง้การแข่งขันในตลาดท่ีรุนแรงในกลุ่มธุรกิจ
เคร่ืองด่ืม บริษัทได้เพ่ิมความเข้มงวดในการเตรียมความพร้อมในการออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมใหม ่ทัง้ใน
สว่นของคณุภาพสินค้า การมุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภค รวมทัง้กิจกรรมการตลาด เพ่ือให้มัน่ใจว่า
จะมีอตัราความสําเร็จเพ่ิมขึน้ 

2.2 ความเส่ียงในด้านการจัดหาพืน้ท่ีเช่าสาํหรับขยายสาขาใหม่และรักษาพืน้ที่เช่าสาํหรับสาขาเดิม 

เน่ืองด้วยทําเลท่ีตัง้ของสาขาเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกับ
สภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบนั ส่งผลให้เกิดข้อจํากัดต่อผู้ประกอบการในการ
แสวงหาพืน้ท่ีขยายสาขาใหม่ท่ีมุ่งเน้นการเช่าพืน้ท่ีในห้างสรรพสินค้าในแหล่งชุมชน โดยปกติธุรกิจ
ลกัษณะของสญัญาเช่าพืน้ท่ีจะเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 3 ปี และสามารถต่ออายุสญัญาเช่าได้อีก 3 ปี 
บริษัทมีความเสี่ยงท่ีจะไมไ่ด้รับการตอ่อายสุญัญาเช่าหรืออาจมีการปรับอตัราคา่เช่าเพ่ิมสงูขึน้  

2.3 ความเส่ียงต้นทุนจากการเส่ือมสภาพของวัตถุดบิและผลติภัณฑ์ 

เน่ืองจากในการดําเนินธุรกิจร้านอาหารนัน้ บริษัทให้ความสําคญักบัคณุภาพ ความสดใหม่ของวตัถดิุบ
และผลิตภณัฑ์เป็นหลกัสําคญั มากกว่า 50% ของวัตถุดิบและผลิตภณัฑ์ ได้แก่ เนือ้สตัว์ อาหารทะเล  
ผกั ผลไม้ และขนมปัง มีอายุการใช้งานสัน้ จึงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต หากขาดการบริหาร
จดัการและควบคมุการใช้วตัถดิุบอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้เพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านต้นทนุ บริษัทได้
กําหนดนโยบายการจัด ซื อ้และการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  ด้วยการสั่งซื อ้ ในลักษณะ 
วนัต่อวนัในจํานวนท่ีพอเพียง และจัดเก็บในห้องเย็นรักษาอุณหภมิูเพ่ือลดการเส่ือมสภาพของวัตถุดิบ  
และมีระบบการควบคมุสต๊อกแบบ First-In-First-Out (FIFO) 

2.4 ความเส่ียงจากการมีแหล่งวัตถุดบิที่มีจาํกัด 

เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายซือ้วตัถดิุบท่ีมีคณุภาพเพ่ือผลิตสินค้าออกมาให้ได้มาตรฐาน แหล่งซือ้วตัถดิุบ
บางชนิดจึงต้องซือ้จากผู้ขายเพียงรายเดียวหรือต้องใช้วตัถดิุบบางชนิดสว่นใหญ่จากผู้ขายเพียงรายเดียว 
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ซึ่งอาจจะมีความเส่ียงจากวตัถุดิบขาดแคลนหรือขาดอํานาจต่อรองทางด้านราคา ท่ีผ่านมาฝ่ายวิจัย
ผลติภณัฑ์และฝ่ายจดัซือ้ได้ดําเนินการหาผู้ขายท่ีได้คณุภาพเพ่ิมขึน้ 

2.5 ความเส่ียงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 

จากการขึน้ราคาพลงังานชนิดต่าง ๆ และการนําธญัพืชมาผลติเป็นพลงังานทดแทน และความต้องการใช้
วัตถุดิบหลาย ๆ อย่างในประเทศจีนท่ีเพ่ิมสูงขึน้อย่างก้าวกระโดด ทําให้ต้นทุนต่าง ๆ ในส่วนของ
เชือ้เพลิง ค่าขนส่ง เย่ือกระดาษ แป้ง ผลิตภัณฑ์นม นํา้มันพืช และบรรจุภัณฑ์ท่ีทําจากปิโตรเลียมมี
แนวโน้มราคาเพ่ิมขึน้สงูมาก บริษัทได้ดําเนินการทําสญัญาระยะปานกลางและระยะยาวกับผู้ขายบาง
รายเพ่ือให้มัน่ใจว่าจะไมมี่ปัญหา 

2.6 ความเส่ียงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

การแขง่ขนัทางด้านธุรกิจเคร่ืองด่ืมและอาหารเป็นไปอย่างรุนแรง ทางด้านเคร่ืองด่ืมมีผู้ประกอบการราย
ใหม่ ๆ ซึ่งมีศกัยภาพสงูนําสินค้าออกสูต่ลาดไม่ว่าจะเป็นชาเขียว และเคร่ืองด่ืมแนว Functional Drink 
ทางด้านธุรกิจอาหารก็มีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เปิดร้านอาหารญ่ีปุ่ นจํานวนมากเน่ืองจากความนิยม
ในอาหารประเภทนีเ้ติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และมีคู่แข่งบางรายเปิดร้านอาหารแนวเดียวกับ
ของบริษัทโดยเปิดในทําเลท่ีใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายแข่งขันทางด้านภาพลกัษณ์ 
(Brand Image) ในรูปแบบการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมการตลาดรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เน้น
การตดัราคา ทัง้นี ้เพ่ือทําให้ผลิตภณัฑ์และการบริการของบริษัทมีภาพลกัษณ์ท่ีเหนือว่า และบริษัทมี
ความเช่ือว่าการแข่งขันมีมากเท่าใดย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและอาหารมากขึน้เท่านัน้ 
เพราะจะทําให้ขนาดของตลาดโตขึน้ และจะสง่ผลทําให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึน้เช่นกนั 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

3.1 ประวัตคิวามเป็นมาและการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสาํคัญ 

พฒันาการสําคญัของธรุกิจในกลุม่บริษัทจากอดีตถึงปัจจบุนัมีดงันี ้

ปี 2542  วนัท่ี 9 กนัยายน 2542 เปิดดําเนินการร้านอาหารญ่ีปุ่ น “โออิชิ” สาขาแรกท่ีซอยทองหลอ่ 

ปี 2544  เปิดให้บริการร้านบะหม่ีญ่ีปุ่ นด้วยรูปแบบการตกแต่งร้านท่ีทันสมัยภายใต้ช่ือ  
“โออิชิ ราเมน”  

 เปิดให้บริการร้านเบเกอร่ีเพ่ือสขุภาพ “อิน แอนด์ เอาท์ เดอะ เบเกอร่ี คาเฟ่” 

ปี 2545  เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานวนสไตล์บฟุเฟต์ท่ีบริการทัง้ข้าวปัน้หน้าต่าง ๆ และ
สกีุห้ม้อไฟญ่ีปุ่ น ภายใต้ช่ือ “ชาบชูิ” 

 เปิดร้านข้าวปัน้หน้าตา่ง ๆ ภายใต้ช่ือ “โออิชิ ซูชิ บาร์” 

 เปิดบริการ Dining Complex ภายใต้ช่ือ “ลอ็กโฮม” 

ปี 2546  เปิดดําเนินการครัวกลางแห่งใหม่ท่ีโรงงานนวนคร หน่วยผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม  
เพ่ือสนบัสนนุการขายภายในร้านค้าของบริษัท 

 เร่ิมการผลติเคร่ืองด่ืมชาเขียวออกสูต่ลาดภายใต้ช่ือ “โออิชิ กรีนที” 

ปี 2547  วนัท่ี 3 มีนาคม 2547 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั  

 วันท่ี 25 สิงหาคม 2547 นําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าทําการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในนาม “OISHI”  

 เปิดบริการ “โออิชิ แกรนด์” แกรนด์บุฟเฟต์ ท่ีสยามดิสคฟัเวอร่ี ด้วยบรรยากาศสไตล์
โมเดิร์นเจแปนนิส 

ปี 2548  เร่ิมผลติและจําหน่ายเคร่ืองด่ืมนํา้ผลไม้ผสมอะมิโนภายใต้ช่ือ “อะมิโน โอเค” 

ปี 2549  เปิดดําเนินการโรงงานอมตะนคร 

 ออกผลติภณัฑ์ใหม่เคร่ืองด่ืมนํา้ผลไม้รสส้ม ภายใต้ช่ือ “เซกิ ซปุเปอร์ ออเร้นจ์” 

ปี 2550  ออกผลติภณัฑ์เคร่ืองด่ืมนํา้ผลไม้รสทบัทิม ภายใต้ช่ือ “เซกิ” 

 ออกผลติภณัฑ์ชาเขียวรสชาดําผสมมะนาว 

ปี 2551  ออกผลติภณัฑ์ใหม่กาแฟพร้อมด่ืมภายใต้ช่ือ “คอฟฟิโอ” 

 เปิดให้บริการร้านอาหาร “Maido Ookini Shokudo” แฟรนไชส์จากประเทศญ่ีปุ่ น 

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยการเข้า
ซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท และทําคําเสนอซือ้ (Tender Offer) หุ้นของบริษัท เป็น
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จํานวนรวม 168,610,199 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.93 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายทัง้หมดของ
บริษัท 

ปี 2552  วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 เปิดให้บริการร้านอาหารอดุ้งและโซบะ “Kazokutei” แฟรน
ไชส์จากประเทศญ่ีปุ่ น 

 ออกสนิค้าชาเขียว “Matcha Mineral” 

 ปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ “อะมิโน โอเค” มาเป็น “อะมิโน พลสั” โดยปรับเปล่ียนตําแหน่ง
ทางการตลาดและจดุขายใหม่ทัง้หมด 

ปี 2553  ออกเคร่ืองด่ืมรสชาติใหม ่“Goji Berry” และ “Matcha Mineral Genmai” 

 ซือ้ท่ีดินเพ่ิมเติมท่ีโรงงานนวนคร ทําให้มีพืน้ท่ีเพิ่มขึน้เป็น 61.5 ไร่ 

 นายตนั ภาสกรนที ลาออกจากตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ 

 ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมสําหรับสองโครงการคือ Cold Aseptic Filling และ 
UHT 

โครงสร้างกลุ่มบริษัท โออิช ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 375 ล้านบาท 

99.99% 99.99% 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 158 ล้านบาท 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 420 ล้านบาท 

 ร้านบะหม่ีญ่ีปุ่ น 

 ธรุกิจแฟรนไชส์ 

 ครัวกลาง 
 ผลติและจําหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียว 

 ผลติและจําหน่ายเคร่ืองด่ืม อะมิโน พลสั 

ธรุกิจร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี 
 ร้านอาหารญ่ีปุ่ น บฟุเฟต์/ตามสัง่ 
 ร้านเบเกอร่ีเพ่ือสขุภาพ 

 บริการจดัเลีย้งนอกสถานท่ีและ
จดัสง่ถึงบ้าน 

 ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 จําหน่ายเคร่ืองด่ืมโออิชิ 
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3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธรุกิจหลกั 2 ประเภท ได้แก่ 

3.2.1 ธุรกจิร้านอาหารญ่ีปุ่นและร้านเบเกอร่ี มีทัง้หมด 12 แบรนด์ ดังนี ้

3.2.1.1 โออิช ิบุฟเฟต์ (1 สาขา) 

บริษัทเปิดบริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นในรูปแบบบุฟเฟต์ตลอดทัง้วันแห่งแรกในประเทศ
ไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “รับประทานเท่าไรเราไม่ว่า เหลือเท่าไรจ่ายเท่านัน้” และในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ ยังจัดให้มีอาหารพิเศษท่ีราคาสูงหรือหาโอกาสรับประทานได้ไม่
บอ่ยครัง้มานําเสนอเพ่ือสร้างความแปลกใหมแ่ละความคุ้มคา่ให้แก่ลกูค้า 

3.2.1.2 โออิช ิเอ็กซ์เพรส (15 สาขา) 

โออิชิ เอ็กซ์เพรส ให้บริการอาหารญ่ีปุ่ นในรูปแบบบุฟเฟต์เช่นเดียวกับ โออิชิ บุฟเฟต์ 
เปิดให้บริการตลอดทัง้วันแบบไม่มีรอบการให้บริการ แต่จํากัดระยะเวลาการ
รับประทานไว้ท่ี 1 ชัว่โมง 45 นาที ในราคาคนละ 422  บาท 

3.2.1.3 ชาบูชิ (41 สาขา) 

ชาบูชิ ให้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ท่ีลําเลียงมาด้วยระบบสายพานให้ลูกค้าเลือก
บริโภคโดยไม่จํากดัจํานวนในราคาย่อมเยา ทัง้นี ้ชาบชิู เน้นการให้บริการอาหารซึง่เป็น
ท่ีนิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิดได้แก่ สกีุห้ม้อไฟญ่ีปุ่ น (ชาบ-ูชาบ)ู และข้าวปัน้และข้าวห่อ
สาหร่ายหน้าต่าง ๆ (ซูชิ) โดยเปิดให้บริการตลอดทัง้วัน และจํากัดระยะเวลาการ
รับประทานไว้ท่ี 1 ชัว่โมง 15 นาที ในราคาคนละ 290 บาท  

3.2.1.4 โออิช ิแกรนด์ (1 สาขา) 

โออิชิ แกรนด์ สาขาสยามดสิคฟัเวอร่ีเซ็นเตอร์ ชัน้ 2 ด้วยบรรยากาศหรู รายการอาหาร
ท่ีหลากหลายและหารับประทานได้ยาก 

3.2.1.5 โออิช ิราเมน (32 สาขา) 

ธุรกิจร้านบะหม่ีญ่ีปุ่ นประเภทเส้นราเมนท่ีมีการพัฒนาสูตรการผลิตเส้นและสตูรปรุง
นํา้ซุปซึ่งเป็นเอกลักษณ์ มีรสชาติเข้มข้น และปรุงขึน้เพ่ือให้ถูกปากคนไทย ทัง้เมนู
ญ่ีปุ่ นและเมนรูสจดัแบบไทยท่ีมีให้เลือกหลายรายการ 
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3.2.1.6 โออิช ิเดลิเวอร่ี (6 สาขา) 

บริการจัดส่งอาหารญ่ีปุ่ นถึงบ้านท่ีหมายเลขโทรศัพท์ (0) 2712 3456 ตัง้แต่เวลา 
10.00 - 21.00 น. เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายแก่ลกูค้า โดยบริการจดัส่งอาหารขัน้ต่ํา
มลูค่า 200 บาท คิดค่าบริการจัดส่งครัง้ละ 20 บาท และไม่คิดค่าบริการจดัส่งเม่ือสัง่
อาหารมลูคา่ 300 บาทขึน้ไป 

3.2.1.7 Maido Ookini Shokudo (3 สาขา) 

เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีบริษัทนําเข้ามาจากประเทศญ่ีปุ่ นซึ่ง เป็นรูปแบบดัง้เดิม 
ดําเนินการมากว่า 40 ปี และมีสาขาทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมากกว่า 500 สาขา นําเสนอ
อาหารรูปแบบ Home Cooking Style ในรูปแบบ Japanese Modern 

3.2.1.8 Kazokutei (5 สาขา) 

เป็นอีกหนึง่ธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีบริษัทนําเข้ามาจากประเทศญ่ีปุ่ น เป็นร้านอาหารอดุ้งและ
โซบะเก่าแก่ดัง้เดิมของชาวโอซากามากว่า 60 ปี ด้วยความโดดเด่นในด้านสตูรลบัของ
การทําเส้นอุด้งและโซบะท่ีสดใหม่ทุกวัน ประกอบกับซุปปลาสูตรลับแสนอร่อยจน
กลายเป็นเอกลกัษณ์ประจําร้าน 

3.2.1.9 โออิช ิซูช ิบาร์ (9 สาขา) 

จําหน่ายข้าวปัน้ญ่ีปุ่ นสําหรับนํากลบัไปรับประทานตามความสะดวกของลกูค้า โดยมี
รูปแบบการจดัจําหน่ายในลกัษณะร้านแบบ Kiosk ตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
และร้านอาหารตา่ง ๆ ในเครือของบริษัท 

3.2.1.10 ลอ็กโฮม (1 สาขา) 

Dining Complex ภายใต้ช่ือ “ล็อกโฮม” กลางซอยทองหล่อ ให้บริการห้องจัดเลีย้ง
สงัสรรค์ท่ีสามารถรองรับลกูค้าได้ตัง้แต่ 50-300 คน และห้องคาราโอเกะสําหรับรับรอง
ลูกค้าท่ีต้องการความเป็นส่วนตัว โดยร้านอาหารต่าง ๆ ภายใต้การให้บริการของ  
ลอ็กโฮม คือ 

The Tepp Teppanyaki สเต็กเคาน์เตอร์สไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีจดัให้มีพ่อครัวญ่ีปุ่ นแสดง
ลีลาการปรุงอาหารพร้อมเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าแต่ละราย โดยอาหาร
ดังกล่าวจะเสิร์ฟพร้อมกับซุป สลัด ผัดผัก ข้าว ผลไม้ และชาเขียว
ญ่ีปุ่ น รวมกนัใน 1 เซต  
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Grill & More ให้บริการอาหารประเภทบาร์บีคิวโดยมีเตาถ่านปิ้งในแต่ละโต๊ะ 
เพ่ือให้ลกูค้าได้ปรุงอาหารตามความชอบ และสามารถอิ่มอร่อยได้
ย่ิงขึน้ในรูปแบบบฟุเฟต์  

ชาบชูิ ให้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ท่ีลําเลียงมาด้วยระบบสายพานให้
ลกูค้าเลือกบริโภคโดยไมจํ่ากดัจํานวน 

Log Cabin ให้บริการอาหารไทยจากแม่ครัวระดบัชาววงั ท่ามกลางบรรยากาศ
แบบตะวนัตกพร้อมด้วยเคร่ืองด่ืม 

3.2.1.11 In&Out (8 สาขา) 

ผลติภณัฑ์เบเกอร่ีหลากหลายรายการหมนุเวียนสบัเปล่ียนไป โดยมีการผลิตใหม่สดทกุ
วัน เน้นการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงจากธรรมชาติและธัญพืชคัดพิเศษซึ่งให้
สารอาหารท่ีมีคณุคา่สงูมาผา่นกระบวนการผลิตท่ีพิถีพิถนั 

3.2.1.12 โอเค สุกี ้แอนด์ บาร์บีควิ บุฟเฟต์ (1 สาขา) 

3.2.1.13 บริการจัดเลีย้งนอกสถานที่และส่งถงึบ้าน (Catering) 

ให้บริการจดัเลีย้งนอกสถานท่ีสําหรับงานเลีย้งและงานพิธีการต่าง ๆ ทัง้งานเลีย้งมงคล
สมรส งานหมัน้ งานประชุมสัมมนา ฯลฯ ซึ่งเป็นบริการจัดเลีย้งแบบครบวงจรทัง้
ทางด้านบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และอุปกรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับการจัดงานนอก
สถานท่ี โดยมีรายการอาหารให้เลือกหลากหลายจากภตัตาคารในเครือของกลุม่บริษัท 
นอกจากนี ้ยงัมีบริการพืน้ท่ีชัน้ท่ี 3 ภายในอาคารลอ็กโฮม ท่ีสามารถรองรับลกูค้าได้ถึง 
50-300 คน เพ่ือเป็นสถานท่ีสําหรับการจดังานตา่ง ๆ ได้อีกด้วย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสาขาร้านอาหารรวมทัง้สิน้ 125 สาขาทั่วกรุงเทพฯ และ
ต่างจงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ พัทยา ชลบุรี สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และ
ภเูก็ต (จํานวน 123 สาขาท่ีดําเนินการโดยบริษัท และอีก 2 สาขาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ในภเูก็ต) 
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3.2.2 ธุรกจิเคร่ืองด่ืม 

บริษัทเป็นผู้ผลติและจําหนา่ยเคร่ืองด่ืมตา่ง ๆ และมีบรรจภุณัฑ์ท่ีหลากหลายดงัตอ่ไปนี ้

เคร่ืองด่ืม รสชาติ 500 
ml 

470 
ml 

230 
ml 

350 
ml 

90 
ml

1000 
ml 

250 
ml 

180 
ml 

นํา้ผึง้ผสมมะนาว X X X

ข้าวญ่ีปุ่ น X X X

รสดัง้เดิม X X X

สตรอเบอร์ร่ี X

ชาดําผสมมะนาว X X X

ปราศจากนํา้ตาล X

แอปเปิล้กีวี X

ม๊ิกซ์เบอร่ี X X

สลิม ซีจี 600 X

คลอโรฟิลล์ X

โกจิ เบอร่ี X

มทัฉะ มิเนอรัลที X

มทัฉะ มิลค์ที X

ช็อท X

ไบร์ทเทนน X X

เบิร์นน X X

ชาร์จจิ X X

ลาเต้ X

มอคคา่ X

เอสเปรชโซ่ X

คอฟฟิโอ

กล่องขวด

ชาเขียว

อะมิโน พลัส
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3.3 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

9,220 100% 7,128 100% 5,953 100%

ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 3,830 3,317 56%

รวม

ธุรกิจร้านอาหาร

และเบเกอร่ี

บริษัท และ 

บจ. โออิชิ ราเมน

บริษัท และ

บจ. โออิชิ เทรดดิง้

2,636 44%

1 54%

2 99.99% 4,093 44% 3,298 46%

99.99% 5,127 56%

รายได้แยกตาม
ประเภทธุรกิจ

ดาํเนินการโดย

งบการเงนิรวม

ปี2553 ปี2552 ปี2551
% 

การถอืหุ้น
ของบริษัท

 

3.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

บริษัทมีเป้าหมายขยายสาขาประมาณปีละ 27 สาขา และจะเน้นเปิดร้านชาบูชิ ซึ่งกําลงัได้รับความนิยม
สงู เพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการทัว่กรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพและมีกําลงัซือ้สงู 

สําหรับเป้าหมายการเติบโตในตลาดเคร่ืองด่ืมในปี 2554 นัน้ บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะรักษาความเป็นผู้ นําใน
ตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียว พร้อมทัง้ขยายฐานลูกค้าให้มากขึน้กว่าเดิมทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากนี ้
บริษัทมีแผนงานท่ีจะเพ่ิมสินค้าเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพใหม่ ๆ เพ่ือให้บริษัทมีแหล่งของรายได้เพ่ิมหลายทาง
มากย่ิงขึน้ 

ตลาดส่งออก 

ประเทศท่ีมีสินค้า โออิชิ กรีนที จําหน่ายได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน เช็ก อิหร่าน 
รัสเซีย อิสราเอล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ค บาร์เบโดส ฮงัการี เนเธอร์แลนด์ ใน 
ปี 2554 บริษัทได้ตัง้เป้าขยายการส่งออกไปยงัตลาดต่าง ๆ อีกหลายประเทศโดยผ่านเครือข่ายของบริษัท 
อินเตอร์เนชัน่แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ส์ ลิมเิตด็  
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละผลติภัณฑ์ 

4.1 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกจิ 

ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นและธุรกิจเคร่ืองด่ืมของกลุ่มโออิชินัน้ บริษัทให้ความสําคัญกับ 
กลยทุธ์ทางธรุกิจซึง่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จต่อกิจการ สรุปได้ 4 ประการดงันี ้

4.1.1 กลยุทธ์การสร้าง Brand ให้แขง็แกร่ง โดยการนําเสนอสินค้าเพ่ือสุขภาพที่เน้นคุณภาพ 

ตัง้แต่เร่ิมต้นกิจการ บริษัทได้กําหนดหลกัการและแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจน คือ  
การทําธรุกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นท่ีเน้นคณุภาพเป็นสําคญั ภายใต้ช่ือ “โออิชิ” ทําให้ช่ือของ “โออิชิ” 
เป็นท่ีเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคในปัจจบุนั สนิค้าของบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว และปัจจบุนัเป็น
ท่ีนิยมอย่างกว้างขวางสําหรับกลุม่ผู้บริโภคท่ีรักสขุภาพ 

4.1.2 กลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้าและดาํเนินกลยุทธ์การตลาดต่อเน่ือง 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของสนิค้าโออิชิครอบคลมุกลุม่ผู้บริโภคทกุเพศทกุวยัท่ีรักสขุภาพและมี
วิถีชีวิตท่ีทนัสมยั ช่ืนชอบการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นผลดีต่อสขุภาพ ซึ่งอาหารญ่ีปุ่ น
และเคร่ืองด่ืมชาเขียวก็สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้ากลุ่มนีไ้ด้โดยตรง ท่ีผ่านมา
บริษัทได้ดําเนินกลยุทธ์การตลาดประชาสมัพันธ์สินค้าของโออิชิอย่างต่อเน่ืองกับลูกค้ากลุ่ม
ดงักล่าวผ่านส่ือโฆษณาทัง้ทางโทรทศัน์ วิทย ุและส่ือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทยงั
ได้มุ่งเน้นไปท่ีส่ือออนไลน์ และส่ือทางเลือกใหม่ ๆ อีกด้วย อีกทัง้การให้ความสําคัญกับการ
ติดตามความคิดเห็นของลกูค้าเพ่ือนํามาปรับปรุงงานบริการให้คงมาตรฐานอย่างสม่ําเสมอ 

4.1.3 กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสทิธิภาพ 

บริษัทให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ สร้างอํานาจต่อรองกับผู้ จําหน่าย  
เพ่ือรักษาระดบัต้นทุนและผลประกอบการ ด้วยระบบการบริหารการผลิต และการจัดส่งผ่าน
ครัวกลางซึง่เป็นหน่วยกลางการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมให้แก่ร้านอาหารของกลุม่โออิชิ ทําให้
บริษัทสามารถบริหารต้นทนุการจดัซือ้และต้นทนุการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการ
ประหยดัจากขนาดการผลติ  
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4.1.4 กลยุทธ์การบริหารประโยชน์จากช่องทางการจาํหน่ายที่มีทั่วถงึ 

บริษัทใช้ผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ร่วมด้วยทีมงานการตลาดของบริษัทในการทํา
ตลาดทําให้เคร่ืองด่ืมกระจายถึงผู้บริโภคอย่างทัว่ถึง ทางด้านธุรกิจอาหาร บริษัทมีโครงการท่ีจะ
เปิดสาขาในตา่งจงัหวดัตามหวัเมืองใหญ่ ๆ 

4.2 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นและเบเกอร่ีเพื่อสุขภาพ 

4.2.1 คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ 

เพ่ือให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความสด สะอาด ปลอดภัย และความคุ้มค่าของผู้บริโภค  
ทัง้ทางด้านปริมาณและราคาเพ่ือให้ผู้ บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด โดยเห็นได้จากการ
ให้บริการอาหารสไตล์บุฟเฟต์ท่ีมีอาหารให้เลือกหลากหลายและไม่จํากัดปริมาณการ
รับประทานในระดบัราคาท่ีเหมาะสม 

4.2.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทแบง่ลกูค้าออกเป็น 5 กลุม่หลกัตามลกัษณะของอาหารและบริการ เคร่ืองหมายร้านค้า 
โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายดงันี ้

(1) โออิชิแกรนด์, โออิชิ บฟุเฟต์,  โออิชิ เอกซ์เพรส และล็อกโฮม เน้นกลุ่มลกูค้าท่ีมีระดบั
รายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสงู 

(2) ชาบูชิ, Kazokutei, Maido Ookini Shokudo และโอเค สกีุ ้แอนด์ บาร์บีคิว เน้นกลุ่ม
ลกูค้าท่ีมีระดบัรายได้ปานกลาง 

(3) โออิชิ ราเมน เน้นกลุม่ลกูค้าวยัรุ่น และกลุม่ลกูค้าท่ีต้องการความรวดเร็ว 

(4) In&Out เน้นกลุม่ลกูค้าท่ีมีระดบัรายได้ปานกลางท่ีคํานงึถึงการรักษาสขุภาพ 

(5) โออิชิ ซูชิ บาร์ เน้นกลุ่มลูกค้าท่ีมีระดบัรายได้ปานกลาง ท่ีต้องการความสะดวกและ
รวดเร็วในการรับประทาน 

4.2.3 กลยุท์ธการออกรายการอาหาร 

กลยุทธ์การจัดวางอาหารท่ีหลากหลายและมีศิลป์เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการดึงดูดลกูค้า และ
กระตุ้นให้ลกูค้าไม่ติดอยู่กบัการบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการดําเนินกลยทุธ์
ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้วยังสามารถควบคุมต้นทุน
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วตัถุดิบได้ทางหนึ่งด้วย เมนอูาหารบางรายการของ โออิชิ บุฟเฟต์ จะถูกเปล่ียนทุก ๆ 3 เดือน 
โดยคดัสรรอาหารตามฤดกูาลของประเทศญ่ีปุ่ นภายใต้การสง่เสริมการขาย “โชกนุชวนชิม” 

4.2.4 กลยุทธ์การขยายสาขาเพ่ือครอบคลุมพืน้ที่เป้าหมาย 

กลุ่มบริษัทดําเนินการเปิดและขยายสาขาให้บริการครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าหลกัต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสะดวกให้กับลกูค้าและเพ่ือเข้าสู่กลุ่ม
ลกูค้า 

4.2.5 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษในการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการกระตุ้น
ยอดขาย ตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภค และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า  
กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีบัตรสมาชิกทั่วไป  (Member Card) ท่ีให้ส่วนลดพิเศษ นอกจากนี ้ 
กลุม่บริษัทได้ดําเนินการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือโฆษณาตา่ง ๆ ทัง้ทางวิทย ุโทรทศัน์ และ
ป้ายโฆษณา (Billboard) 

4.2.6 กลยุทธ์การกาํหนดราคา 

บริษัทมีสินค้าท่ีหลากหลายราคาและหลาย Brand สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าท่ีมีกําลังซือ้ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทัง้กลุ่มลูกค้าวัยรุ่น นิสิต นักศึกษา 
คนทํางาน ครอบครัว และผู้ ท่ีใสใ่จในสขุภาพ  

4.3 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

4.3.1 คุณภาพของผลติภัณฑ์และบริการ 

การผลิตและจําหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืมคํานึงถึงความพิถีพิถันในกระบวนการผลิต 
ตัง้แต่นํา้สะอาดท่ีผ่านการกรองด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคดัเลือกใบชาสดท่ีมี
คณุภาพ และการเลือกใช้ฟรุกโตสไซรัปในการผลิต รวมถึงเคร่ืองด่ืม อะมิโน พลสั ซึ่งออกมาเพ่ือ
สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคท่ีทนัสมยัและรักสขุภาพท่ีต้องการเคร่ืองด่ืมท่ีให้ทัง้ความ
สดช่ืนและประโยชน์จากการด่ืม รวมทัง้กาแฟพรีเม่ียมพร้อมด่ืม คอฟฟิโอ ท่ีผลิตจากเมลด็กาแฟ
คัว่บดแท้ ๆ ท่ีคดัสรรมาเป็นอย่างดี 
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4.3.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

บริษัทได้เน้นเสนอความหลากหลายของสินค้าด้วยการออกชาเขียวหลายรสชาติให้ผู้บริโภคได้
เลือกตามความต้องการภายใต้รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ท่ีแตกต่าง และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
เหมาะกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายแตล่ะกลุม่ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการปรับบรรจภุณัฑ์และเสนอ
รสชาติใหมเ่สมอ ซึง่ในปีท่ีผา่นมาได้ออกสนิค้าชาเขียวพร้อมด่ืมพรีเม่ียมตระกลูมทัฉะ ซึง่เป็นชา
เขียวคณุภาพดีท่ีสดุท่ีใช้ในพิธีชงชาของญ่ีปุ่ น ได้แก่ โออิชิ มทัฉะ มิเนอรัลที และ โออิชิ มทัฉะ 
มิลค์ที  

4.3.3 กลยุทธ์ทางด้านราคาเพ่ือขยายฐานลูกค้า 

บริษัทดําเนินการผลิตชาเขียวพร้อมด่ืมภายใต้บรรจุภณัฑ์ 2 ประเภทในราคาท่ีแตกต่างกนั เพ่ือ
ขยายฐานของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  

4.3.4 กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 

เพ่ือกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายอย่างทัว่ถึง บริษัทจึงจดัให้มีการกระจายสินค้า
ผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายหลายช่องทาง เช่น (1) ผ่านตวัแทนจําหน่ายรายใหญ่ คือ บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) และบริษัท เสริมสขุ จํากัด (มหาชน) (2) ผ่านร้านอาหารโออิชิ  
(3) ผ่านคูค้่าเพ่ือกระจายเข้าสูร้่านค้าปลีกรายย่อย และ (4) ผา่นการสง่ออกตา่งประเทศ  

4.3.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

บริษัทได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง นอกเหนือจากการใช้ส่ือโทรทัศน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ์ นิตยสารตา่ง ๆ แล้ว ยงัมุง่เน้นส่ือทางเลือกใหม ่ๆ เช่น โฆษณาออนไลน์ เพ่ือให้การ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ รวมทัง้การจดัการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปีกับ
คูค้่าของกลุม่บริษัท และการสง่เสริมการขายย่ิงใหญ่ประจําปีกบัรายการ “ไปแต่ตวัทวัร์ยกแก๊ง” 
ซึง่ได้รับการกลา่วขานและตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเย่ียม 

4.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

4.4.1 ภาวะตลาดธุรกจิร้านอาหารญ่ีปุ่น 

ตลาดอาหารญ่ีปุ่ นเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยกระแสความนิยมท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นนีจ้ะเห็น
ได้ว่ามีร้านอาหารญ่ีปุ่ นท่ีซือ้แฟรนไชส์จากประเทศญ่ีปุ่ นเกิดขึน้อย่างมากมาย และมีการแข่งขนั
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ค่อนข้างสูง บริษัทได้ซือ้แฟรนไชส์สองแห่งจากประเทศญ่ีปุ่ นเช่นกัน คือ Maido Ookini 
Shokudo และ Kazokutei 

4.4.2 ภาวะตลาดธุรกจิเคร่ืองด่ืม 

ในปี 2553 ตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทชาเขียวพร้อมด่ืมมีอัตราการเติบโตเพ่ิมจากปี 2552 เป็น
อย่างมาก โดยโออิชิมีสว่นแบ่งการตลาดอนัดบัหนึง่ตอ่เน่ืองมา 7 ปี แม้ผู้บริโภคจะมีทางเลือกใน
การเลือกซือ้เคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึน้ อาทิ เคร่ืองด่ืมทางเลือกใหม่เพ่ือสุขภาพ 
เคร่ืองด่ืมประเภทนํา้ผลไม้ เคร่ืองด่ืมธญัญาหาร หรือนม เป็นต้น 

ตลาดเคร่ืองด่ืมแบบ Functional มีการเติบโตอย่างมากเช่นกัน จึงเป็นเหตุผลสําคัญท่ีทําให้
บริษัททําการ Re-Brand อะมิโน โอเค เป็น อะมิโน พลสั ซึง่ได้รับการตอบรับอย่างดีย่ิง 

คู่แข่งท่ีมีอยู่ในตลาดเน้นเร่ืองการออกผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ รวมถึงเน้นการแข่งขันทางด้าน
ราคามากขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าบริษัทจะสามารถครองส่วนแบ่งตลาดใน
อนัดบัหนึง่ตลอดไป เน่ืองจากบริษัทมีตราสนิค้าท่ีแขง็แกร่ง และดําเนินกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

4.5 บัตรส่งเสริมการลงทุน  

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 4 ครัง้ตาม
รายละเอียดดงันี ้

4.5.1 วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2546 สําหรับกิจการผลตินํา้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึ 

สทิธิประโยชน์ท่ีสําคญัสรุปดงันี ้

 อนญุาตนําคนตา่งด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตาม
จํานวนและกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนญุาตให้ทํางานเฉพาะ
ตําแหนง่หน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมท่ีดินและทุนหมุนเวียน  
มีกําหนดเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ และในกรณีท่ี
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ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว  
ผู้ รับการส่งเสริมจะได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่างเวลานัน้
ไปหกัออกจากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหักจากกําไรสทุธิ
ของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

 อนญุาตให้นําหรือสง่เงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราตา่งประเทศได้ 

เง่ือนไขสําคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือ
ผู้ ชํานาญการท่ีเป็นคนตา่งด้าวภายในเวลาท่ีกําหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีกําลังการผลิตนํา้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 238.2 ล้านลิตร 
(เวลาทํางาน 16 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บุคคลผู้ มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียน 

 ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงานในเขตอตุสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากดั (มหาชน) จงัหวดัปทมุธานี 

4.5.2 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2548 สําหรับกิจการผลิตนํา้พืชผกั ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกท่ีโรงงานใน
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

สทิธิประโยชน์ท่ีสําคญัสรุปดงันี ้

 อนญุาตนําคนตา่งด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตาม
จํานวนและกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนญุาตให้ทํางานเฉพาะ
ตําแหนง่หน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
สง่เสริม มีกําหนดเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ และใน
กรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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ดงักลา่ว ผู้ รับการสง่เสริมจะได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง
เวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจาก
กําไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

เง่ือนไขสําคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือ
ผู้ ชํานาญการท่ีเป็นคนตา่งด้าวภายในเวลาท่ีกําหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีกําลงัการผลิตนํา้พืชผกั ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 144 ล้านลิตร (เวลา
ทํางาน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บุคคลผู้ มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียน 

 ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ภายใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ 
 ต้องมีการจ้างบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไปในด้านวิทยาศาสตร์ 

หรือสาขาท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา หรือการออกแบบไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 1 ของจํานวนแรงงานทัง้หมดในระยะ 3 ปีแรก 

4.5.3 วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2553 สําหรับกิจการผลิตนํา้พืชผกั ผลไม้ บรรจุภาชนะผนกึท่ีโรงงานแห่ง
ใหมใ่นเขตอตุสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากดั จงัหวดัปทมุธานี 

สทิธิประโยชน์ท่ีสําคญัสรุปดงันี ้

 อนญุาตนําคนตา่งด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตาม
จํานวนและกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนญุาตให้ทํางานเฉพาะ
ตําแหนง่หน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
สง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ และใน



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 18 

กรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดงักลา่ว ผู้ รับการสง่เสริมจะได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง
เวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากกําไร
สทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

เง่ือนไขสําคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือ
ผู้ ชํานาญการท่ีเป็นคนตา่งด้าวภายในเวลาท่ีกําหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีกําลงัการผลิตนํา้พืชผกั ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 108 ล้านลิตร (เวลา
ทํางาน 16 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บคุคลผู้ มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไมน้่อยกว่าร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 

 ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 
14000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเทา่ภายใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงานในเขตอตุสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากดั จงัหวดัปทมุธานี 

4.5.4 วนัท่ี 7 กนัยายน 2553 สําหรับกิจการผลิตนํา้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุาชนะผนกึท่ีโรงงานแห่งใหม่
ในเขตอตุสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากดั จงัหวดัปทมุธานี 

สทิธิประโยชน์ท่ีสําคญัสรุปดงันี ้

 อนญุาตนําคนตา่งด้าวซึง่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจกัรได้ตาม
จํานวนและกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนญุาตให้ทํางานเฉพาะ
ตําแหนง่หน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
สง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ และใน
กรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดงักลา่ว ผู้ รับการสง่เสริมจะได้รับอนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง
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เวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากกําไร
สทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

เง่ือนไขสําคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สามารถปฏิบัติงานแทนช่างฝีมือหรือ
ผู้ ชํานาญการท่ีเป็นคนตา่งด้าวภายในเวลาท่ีกําหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีกําลงัการผลิตนํา้พืชผกั ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 150 ล้านลิตร (เวลา
ทํางาน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บคุคลผู้ มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไมน้่อยกว่าร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 

 ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 
14000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเทา่ภายใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงานในเขตอตุสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากดั จงัหวดัปทมุธานี 

4.6 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั ทําหน้าท่ีเป็นครัวกลางของกลุม่โออิชิ ในการคดัเลือก สัง่ซือ้ กระจายวตัถดิุบ 
รวมทัง้แปรรูปวตัถุดิบท่ีจําเป็นต้องรักษาคณุภาพและมาตรฐาน จดัส่งให้แก่สาขาต่าง ๆ ของร้านค้าใน
กลุ่มโออิชิ นอกจากนี ้ครัวกลางทําหน้าท่ีผลิตเบเกอร่ีและซูชิทุกชนิด เพ่ือส่งให้กับร้านอาหารในกลุ่ม 
นอกจากการดําเนินงานดงักลา่วแล้วยงัทําหน้าท่ีผลติเคร่ืองด่ืมชนิดตา่ง ๆ 

4.7 ข้อจาํกัดในการประกอบธุรกิจ 

-ไมมี่- 
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5. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีทัง้ทรัพย์สินถาวรหลกัท่ีบริษัทและบริษัท
ย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินท่ีไม่มีตวัตน มีมลูค่าทางบญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 
สรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

5.1 ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

กลุ่มบริษัทมีท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่าทางบัญชีสุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ตามรายละเอียดดงันี ้

ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ 
ลักษณะ 
กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน รวมเนือ้ท่ี 61-2-14.60 ไร่  
และสว่นปรับปรุงท่ีดิน 
นิคมอตุสาหกรรมนวนครโครงการ 2
ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี 

เจ้าของ 314.27 - ไมมี่ - 

รวม  314.27  

5.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

กลุ่มบริษัทมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมลูค่าทางบญัชีสุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ตามรายละเอียดดงันี ้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
ลักษณะ 
กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

อาคารและสิง่ปลกูสร้างโรงงานครัวกลาง 
นิคมอตุสาหกรรมนวนครโครงการ 2  
ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี 

เจ้าของ 231.93 - ไมมี่ - 

อาคารและสิง่ปลกูสร้างโรงงานอมตะนคร 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร  
ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง  
จงัหวดัชลบรีุ 

เช่า 142.82 - ไมมี่ - 

รวม  374.75  
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5.3 สัญญาเช่าพืน้ที่ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสัญญาเช่าพืน้ท่ีในการดําเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นและ
ร้านเบเกอร่ีเพ่ือสขุภาพกบัคู่สญัญาท่ีเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจํานวน 116 สญัญา ทัง้นี ้
สญัญาเช่าพืน้ท่ีสว่นใหญ่จะเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 3 ปี และสามารถต่ออายสุญัญาได้อีก 3 ปี 
โดยสญัญาสว่นใหญ่จะหมดอายลุงในปี 2555 - 2556 

5.4 สทิธิการเช่าพืน้ที่ดาํเนินงาน 

พืน้ท่ีดําเนินงานของกิจการร้านอาหารของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะทําเป็นสญัญาเช่าระยะเวลา
สัน้ 3 ปี ท่ีสามารถต่ออายกุารเช่าได้อีก 3 ปี เพ่ือลดภาระผกูพนัและเงินลงทนุท่ีค่อนข้างสงูจาก
ความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้าท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม  
มีร้านอาหารบางสาขาได้ทําสัญญาเช่าระยะยาวภายในอาคารและศูนย์การค้า ซึ่งมีมูลค่า
ทรัพย์สินรวมสว่นท่ีปรับปรุงแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ดงันี ้

สาขา/เนือ้ที่ 
ระยะเวลาการเช่า/ 
ปีสิน้สุดสัญญา 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

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

ระยะเวลา 21 ปี  
9 เดือน/ 
สิน้สดุปี 2567 

16.03 - ไมมี่ - 

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

ระยะเวลา 17 ปี  
9 เดือน/ 
สิน้สดุปี 2562 

7.45 - ไมมี่ - 

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 

22.67 - ไมมี่ - 

ศนูย์การค้า เซน็ทรัล ป่ินเกล้า  
ห้องท่ี G45 พืน้ท่ี 160.15 ตร.ม. 

ระยะเวลา 13 ปี  
5 เดือน/ 
สิน้สดุปี 2565 

5.28 - ไมมี่ - 

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

ระยะเวลา 7 ปี/
สิน้สดุปี 2556 

5.20 - ไมมี่ - 
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สาขา/เนือ้ที่ 
ระยะเวลาการเช่า/ 
ปีสิน้สุดสัญญา 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

ศนูย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค-รังสติ 

ห้องท่ี B56 พืน้ท่ี 134 ตร.ม. 
ระยะเวลา 15 ปี  
6 เดือน/ 
สิน้สดุปี 2564 

8.64 - ไมมี่ - 

ศนูย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก 
ห้องท่ี B41 พืน้ท่ี 288 ตร.ม. 

ระยะเวลา 24 ปี 2 
เดือน/สิน้สดุปี 
2574 

26.73 - ไมมี่ - 

รวม  92.00  

5.5 เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลติ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใช้ในการดําเนินงานและผลิตสินค้า
ของกิจการ ประกอบด้วย 

ประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร - เคร่ืองด่ืม  238.28 - ไมมี่ - 
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร - อาหาร 203.54 - ไมมี่ - 

รวม 441.82  

5.6 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน 

สว่นตกแต่งและระบบภายในท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
ประกอบด้วย 

ประเภท 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

สว่นตกแตง่ 161.82 - ไม่มี - 
ระบบภายใน 295.27 - ไม่มี - 

รวม 457.09  
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5.7 ทรัพย์สนิระหว่างติดตัง้ 

ทรัพย์สินระหว่างติดตัง้ของกลุม่บริษัทมีมลูคา่ทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ดงัต่อไปนี ้

ประเภท 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

โรงงานผลติเคร่ืองด่ืมแห่งใหม่ 1,257.65 - ไมมี่ - 
ร้านอาหารระหว่างก่อสร้าง 1.29 - ไมมี่ - 

รวม 1,258.94  

5.8 ทรัพย์สนิอ่ืน 

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย เคร่ืองใช้สํานกังาน เคร่ืองตกแต่ง
และติดตัง้ เคร่ืองใช้ในร้านอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันท่ี  
31 ธนัวาคม 2553 ทัง้สิน้ 119.21 ล้านบาท 

5.9 เคร่ืองหมายบริการ 

ในเดือนมีนาคม 2547 กลุ่มบริษัทได้รับอนุมัติการจดทะเบียนเคร่ืองหมายบริการ ซึ่งได้แก่ 
คําว่า  “โออิชิ” ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “โลโก้โออิชิ” “โลโก้พร้อมคําว่าโออิชิ”  
ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “โลโก้อินแอนด์เอาท์ เดอะ เบเกอร่ี คาเฟ่” และ “โลโก้โออิชิ 
ราเมน” เรียบร้อยแล้ว 

5.10 เคร่ืองหมายการค้า 

บริษัทได้รับอนุมัติจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ คําว่า 
“โออิชิ” ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  “โลโก้โออิชิ” และ  “โลโก้พร้อมคําว่าโออิ ชิ”  
ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตุ๊กตา “โอจิ-อามิ” ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคําว่า  
“อะมิโน โอเค” ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

ปลายปี 2551 บริษัทได้รับอนมุติัจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้แก่คําว่า “คอฟฟิโอ” ภาษาองักฤษจํานวน 2 เคร่ืองหมาย 2 แบบ 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

สําหรับระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
หรือคดีใด ๆ ท่ีต้องด้วยกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ท่ีมีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 
ของสว่นของผู้ ถือหุ้น   

(2) คดีท่ีกระทบต่อการดําเนินธรุกิจของบริษัทอย่างมีนยัสําคญัแตไ่มส่ามารถประเมินผลกระทบเป็น
ตวัเลขได้   

(3) คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธรุกิจโดยปกติของบริษัท  
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชําระแล้วจํานวน 375  
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 187.5 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาท ทัง้นี ้หุ้นสามญัทัง้
จํานวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

(ก) รายช่ือและสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มีดงันี ้

ลําดบัท่ี รายช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 167,360,199 89.259 

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

3. นายตนั ภาสกรนที 6,562,500 3.500 

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 1,621,500 0.865 

5. MR. CHIU YUEH-CHIN  1,009,900 0.539 

6. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD – 
UBS AG LONDON BRANCH – NRBS IPB CLIENT 
SEG 

1,000,000 0.533 

7. QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED 250,000 0.133 

8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 83,000 0.044 

9. นายนิพนธ์ พงศ์พฤกษา 81,000 0.043 

10. นายสวุฒัน์ นิยมเสถียร 78,000 0.042 

11. ผู้ ถือหุ้นรายย่อย  761,301 0.406 

 รวม 187,500,000 100 

(ข) รายละเอียดของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีระบขุ้างต้น ท่ีมีลกัษณะเป็น Holding Company หรือโดย
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทอย่างมี
นยัสําคญั มีดงัตอ่ไปนี ้
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลกัผ่านบริษัทย่อยเก่ียวกบัการผลิต
และการจัดจําหน่ายเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ และไม่ผสมแอลกอฮอล์ ร้านอาหารญ่ีปุ่ น  
ร้านเบเกอร่ี  

ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2554 มีบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบันายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคณุหญิงวรรณา  
สริิวฒันภกัดี ถือหุ้นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 65.48 ของหุ้น
ท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

7.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่า 40% ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษีและ
สํารองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตุจําเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจัย
ต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท
การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ข้างต้นจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหุ้น 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ ปี 2553 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 6 ชดุ คือ 1) คณะกรรมการบริษัท 2) 
คณะกรรมการบริหาร 3) คณะกรรมการตรวจสอบ 4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
5) คณะกรรมการสรรหา และ 6) คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจํานวน 12 คน ดงันี ้

(1) นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ 
(2) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
(3) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(4) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(5) นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(6) นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ 
(7) นายแมทธิว กิจโอธาน(1) กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
(8) นายโช เอว่ีย จิน้ กรรมการและท่ีปรึกษาโรงงาน 
(9) นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
(10) นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ 
(11) นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ 
(12) นายปณต สิริวฒันภกัดี(2) กรรมการ 

กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี ้

“กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิกรม  
คุ้มไพโรจน์ นายชยั จรุงธนาภิบาล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู” 

หมายเหต ุ  
(1) นายแมทธิว กิจโอธาน ได้รับเลือกตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการและกรรมการ

ผู้ จัดการ ตัง้แต่วันท่ี 10 กันยายน 2553 แทนนายนายตัน ภาสกรนที ซึ่ง
ล า อ อ ก จ า ก ก า ร เ ป็ น ก ร ร มก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท  โ ด ย มี ผ ล ตั ง้ แ ต่ วั น ท่ี 
9 กนัยายน 2553 
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(2) นายปณต สริิวฒันภกัดี ได้รับเลือกตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2554 แทนนางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร ซึ่งลาออกจากการเป็น
กรรมการของบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 6 ตลุาคม 2553 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเส่ียงของกิจการ  
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล กํากับและ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างสม่ําเสมอ รักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้ ถือหุ้ น พร้อมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ทัง้นี ้ 
ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย นอกจากนี ้คณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพ่ือดําเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอํานาจนัน้จะต้องอยู่
ภายใต้ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของผู้ รับมอบ
อํานาจไว้อย่างชัดเจน เว้นแต่อํานาจการดําเนินการดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นก่อน 

1. เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องมีมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียหรืออยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้กําหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ซึ่งได้แก่ (ก) ผู้บริหารของบริษัทฯ  
(ข) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ค) ผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัทฯ (ง) บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
สายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลตาม (ก)(ข) หรือ (ค) 
ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทคนอ่ืน ๆ และ (จ) นิติบุคคลใดท่ีบุคคลตาม  
(ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นหรือมีอํานาจควบคมุหรือมีส่วนได้เสียอ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
อย่าง มีนัย สําคัญ  หรือบุคคลตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักท รัพย์และ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

สว่นท่ี 1 หน้า 29 

ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน
เร่ืองใดไมมี่สทิธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

และในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัของบริษัท ให้บคุคลอ่ืน 
2. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท 
3. การตกลง แก้ไขเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท 

ทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
หรือควบรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

4. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
5. การเพ่ิมทนุหรือการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการออกหุ้นกู้  
6. การเลกิบริษัท 
7. การควบรวมกิจการบริษัท กบับริษัทอ่ืน 
8. การใดท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และประกาศตลาดหลกัทรัพย์กําหนดให้ต้องได้รับ

มติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เช่น การได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 
จดทะเบียน หรือรายการเก่ียวโยงกนั 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ่ือให้กรรมการใหม่
รับทราบความคาดหวงัท่ีบริษัท มีตอ่บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและ
แนวปฏิบติัในการกํากับดแูลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและ
การดําเนินงานรวมถึงการเย่ียมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กบักรรมการบริษัททกุคน 
อาทิ สนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้ารับการสมัมนาและศกึษาในหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ซึ่งจดั
ขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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8.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจํานวน 9 คน ดงันี ้

(1) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี(1) ประธานกรรมการบริหาร 
(2) นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการบริหาร 
(3) นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริหาร 
(4) นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการบริหาร 
(5) นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมการบริหาร 
(6) นายแมทธิว กิจโอธาน(2) กรรมการผู้จดัการ 
(7) นายไพบลูย์ คจุารีวณิช รองกรรมการผู้จดัการ 
(8) นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จดัการ 
(9) นายอนิรุทธ์ิ มหธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

หมายเหต ุ  
(1) นายณรง ค์  ศรีสอ้าน  และนายโช  เอ ว่ีย  จิ น้  ได้ลาออกจากการเป็น

กรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2554 ได้แต่งตัง้นายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็น
ประธานกรรมการบริหาร นายอวยชยั ตนัทโอภาส และนายสิทธิชยั ชยัเกรียง
ไกร เป็นรองประธานกรรมการบริหาร นางสรีุพรย์ ประดิษฐ์ทศันีย์ นายไพบลูย์ 
คุจา รี วณิช  นายไพศาล  อ่ าวสถาพร  และนายอนิ รุท ธ์ิ  มหธร  เ ป็น
กรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554 

(2)  นายแมทธิว กิจโอธาน ได้รับเลือกตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริหาร ตัง้แต่
วันท่ี 21 ตุลาคม 2553 แทนนายนายตนั ภาสกรนที ซึ่งลาออกจากการเป็น
กรรมการของบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 กนัยายน 2553 

(3) นางสาวสนุิสา สขุพันธุ์ถาวร ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 6 ตลุาคม 2553 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  
ซึง่อยู่ภายใต้กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ เว้นแต่รายการท่ี
กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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2. มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัท ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน กําหนดงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจ
ประจําปี และงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนมุติั และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยทุธ์ทางธรุกิจโดยสอดคล้อง
กบันโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

4. ควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทาง
ธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหาร
ต่าง ๆ ตามท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เอือ้ตอ่สภาพธรุกิจ 

5. มีอํานาจดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัท โดยให้ครอบคลมุ
ทกุรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลกิจ้างของพนกังาน
ของบริษัท ยกเว้น ตําแหนง่ตัง้แต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทําธุรกรรมและดําเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ดงันี ้
6.1 อนมุติัการกู้หรือการขอสินเช่ือใด ๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการเข้า

เป็นผู้ คํา้ประกัน หรือการชําระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติธุรกิจ
ของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เพ่ือขยายสาขา และเพ่ือการ
ดําเนินงานตา่ง ๆ เป็นต้น 

6.2 อนมุติังบประมาณประจําปีของบริษัทย่อย 
ทัง้นี ้อํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ตามท่ีระบุข้างต้นนี  ้ให้คณะกรรมการบริหาร
อนุมัติได้ไม่เกินครัง้ละ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจํานวน
เทียบเท่า หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ยกเว้นการตัดจําหน่าย
ทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการบริหารอนุมติัได้ไม่เกินครัง้ละ 10,000,000 บาท (สิบล้าน
บาทถ้วน) หรือการจ่ายเงินค่ารับรอง การกุศล และสินค้าเผยแพร่ ให้คณะกรรมการ
บริหารอนุมติัได้ไม่เกินครัง้ละ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) อย่างไรก็ดี วงเงิน
ดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษัท 

7. มีอํานาจพิจารณาอนมุตักิารเปิดบญัชีเงินฝากกบัสถาบนัการเงินในประเทศ รวมทัง้การ
กําหนดผู้ มีอํานาจสัง่จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากทัง้หลายของบริษัท 
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8. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิงบประมาณการขึน้เงินเดือนหรือปรับระดบัเงินเดือนพนกังาน
ประจําปี และการจ่ายเงินรางวัลประจําปี (เงินโบนสั) ให้แก่พนักงานของบริษัท และ
บริษัทย่อย ยกเว้นตําแหนง่ตัง้แตผู่้ ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

9. มีอํานาจพิจารณาอนมุตักิารสัง่จ่ายเงินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 
10. มีอํานาจคดัเลือก ว่าจ้าง เลิกจ้าง เล่ือนตําแหน่ง ลงโทษทางวินยั โยกย้าย ปรับระดบั 

ขึน้เงินเดือน ปรับอตัราเงินเดือน กําหนดโบนสั สวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืน 
ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอ่ืนของพนกังานของบริษัท ในตําแหน่งท่ี
ไม่สงูกว่าตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ และให้มีอํานาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ 
หรือผู้ ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนของบริษัท เป็นผู้ มีอํานาจแทนบริษัท ในการลง
นามในสัญญาจ้าง ท่ี เ ก่ียว ข้อง  ทั ง้ นี  ้ภายใต้งบประมาณท่ีไ ด้ รับอนุมั ติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

11. อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ แทนของบริษัท เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ 
อนุกรรมการในบริษัทย่อย เพ่ือควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามท่ีได้รับอนุมติั
จากบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและได้รับประโยชน์สงูสดุ 

12. กํากับดูแล และอนุมตัิเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้หรือ
มอบหมายหรือมอบอํานาจให้บุคคลใดบคุคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามท่ีเห็นสมควร เช่น แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ
ย่อยในการพิจารณาการขึน้เงินเดือนหรือการกําหนดเงินโบนัสแก่พนักงานในระดับ
ผู้บริหารตัง้แต่ผู้ อํานวยการสํานกัขึน้ไป จนถึงรองกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในกิจการเฉพาะทาง  
เพ่ือบริหาร และกลั่นกรองงานก่อนท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร โดย
คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการมอบ
อํานาจนัน้ ๆ ได้ 

13. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

อนึ่ง การอนมุติัรายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุติัการเข้าทํารายการท่ี
ทําให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัการ
เข้าทํารายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบงัคบับริษัทฯ และตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกําหนด) กับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

สว่นท่ี 1 หน้า 33 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตัิไว้ ทัง้นี ้กรรมการบริหารท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองดงักล่าว
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ โดยคณะกรรมการมีอํานาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลง
ขอบเขต อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้ตามท่ีจําเป็นหรือเหน็สมควร 

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด จํานวน 3 คน ดงันี ้

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

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุติั 

เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตใุดท่ีกรรมการตรวจสอบไมส่ามารถ
อยู่จนครบวาระได้ มีผลให้จํานวนสมาชิกน้อยกว่าจํานวนท่ีกําหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทต้อง
แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหมใ่ห้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีจํานวนสมาชิก
ไมค่รบถ้วน 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งต้องอยู่รักษาการในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชดุใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
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เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการ
ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของ
บริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการ

เงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแตล่ะคน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ

ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี

และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด จํานวน 7 คน ดงันี ้

(1) นายชยั จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
(2) นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
(3) นายไพบลูย์ คจุารีวณิช กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(4) นายไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(5) นายอนิรุทธ์ิ มหธร กรรมการบริหารความเสี่ยง(1) 
(6) นายธานี พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ กรรมการบริหารความเสี่ยง(2) 
 (7) นายสญัญา ยศนนัท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

หมายเหต ุ  
(1) นายอนิรุทธ์ิ มหธร ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ ฝ่ายขายและการตลาดธุรกิจ

เคร่ืองด่ืม ได้รับเลือกตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริหารความเส่ียง ตัง้แต่
วนัท่ี 21 ตลุาคม 2553 

(2) นายธานี พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ ผู้จดัการทัว่ไปโรงงาน ได้รับเลือกตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง 
กรรมการบริหารความเส่ียง ตัง้แตว่นัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) 
โดยให้ครอบคลมุความเส่ียงหลกัของธรุกิจ เช่น ความเส่ียงจากธุรกิจ (Business Risk) 
ความเสี่ยงด้านการปฏบิติัการ (Operational Risk) 

2. เสนอต่อกรรมการผู้ จัดการเพ่ือแต่งตัง้คณะทํางานในการบริหารความเส่ียงแต่ละ
ประเภทโดยให้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการชดุนี ้

3. จดัอบรมและสมัมนาเชิงปฏิบติัการการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยเป้าหมายของ
บริษัท ขัน้ตอนการดําเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมินความเส่ียง จัดลําดับ
ความสําคญัผลกระทบของความเส่ียงต่าง ๆ และแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันหรือลด
ผลกระทบจากความเส่ียง 

4. อนมุติัแผนการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบติัทัว่ทัง้องค์กร 
5. ทบทวนความเพียงพอของกรมธรรม์ประกนัภยัและประกนัชีวิตตา่ง ๆ 
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6. ติดตามความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษัทตลอดจนกระบวนการบ่งชีแ้ละปรับปรุงข้อมลูให้
เป็นปัจจบุนั 

7. ให้คําปรึกษา คําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
8. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีสําคญั เพ่ือเช่ือมโยงกับการ

ควบคมุภายใน 
9. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 

8.1.5 คณะกรรมการกาํหนดสรรหา 
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด จํานวน 3 คน ดงันี ้
(1) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการกําหนดสรรหา 
(2) นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการกําหนดสรรหา 
(3) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการกําหนดสรรหา 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดสรรหา 
คณะกรรมการกําหนดสรรหามีบทบาทดงัตอ่ไปนี ้
1. สรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตามแตก่รณี 
2. สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่ง

ตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึน้ไป เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุติั 

3. กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตัง้แต่ระดบั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

4. ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการสรรหาบคุลากรตามท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

8.1.6 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด จํานวน 5 คน ดงันี ้

(1) นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
(2) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
(3) นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
(4) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
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(5) นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน มีบทบาทดงัตอ่ไปนี ้

1. กําหนดอตัราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้กบัคณะกรรมการทกุคณะ
เพ่ือผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. กําหนดอตัราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้กบัผู้บริหารระดบัสงูตัง้แต่
ระดับผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริษัท 

3. ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนดังนี ้

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  
2. พิจารณาจากการขยายตวัของธรุกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
3. พิจารณาถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคณะ 

8.1.7 เลขานุการบริษัท 
ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ดํารง
ตําแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
1. มีอํานาจหน้าท่ีในการติดต่อและลงนามในเอกสารท่ีจะแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
2. มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัปี 

2551 และตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
8.1.8 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัท มีผู้บริหารจํานวน 8 คนประกอบด้วย 

(1) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการผู้จดัการ 
(2) นายไพบลูย์ คจุารีวณิช รองกรรมการผู้จดัการ 
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(3) นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จดัการ-สายงานธรุกิจอาหาร 
(4) นายอนิรุทธ์ิ มหธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
(5) นายสมศกัด์ิ อศัวธีรากลุ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
(6) นายธานี พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ ผู้จดัการทัว่ไปโรงงาน 
(7) นายสญัญา ยศนนัท์ ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 
(8) นายสงวน พงษ์หว่าน ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. รับผิดชอบในการกําหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัท กํากบัดแูลการดําเนินกิจการ และ
การบริหารงานประจําตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้
กําหนดไว้ 

2. ประสานงานกับหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือให้การดําเนินการทางธุรกิจรวมทัง้การบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมการ 
รวมทัง้นโยบายของบริษัทและหลกัธรรมาภิบาล 

3. กํากับดูแลและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ี
สอดคล้องกบัทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลมุอํานาจและความรับผิดชอบดงันี ้

3.1 นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมติัการแก้ไขปรับปรุงแนว
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนอัตรากําลงั การวางแผนและ
กําหนดอัตราการว่าจ้าง การกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
สําหรับพนกังานทุกระดบั และการกําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหา
พนกังานของบริษัทตัง้แตร่ะดบัผู้ อํานวยการหรือผู้จดัการทัว่ไปโรงงานลงไป 

3.2 อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้ายหมุนเวียน การ
พฒันาบคุลากร และการสร้างบคุลากรทดแทนขององค์กร 

3.3 อนุมติัการว่าจ้างพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย การเล่ือนตําแหน่ง การ
ปรับระดบั การปรับเงินเดือน การลงโทษทางวินัย การเกษียณ และการต่อ
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อายุการทํางาน สําหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตัง้แต่ระดับ
ผู้ อํานวยการหรือผู้จดัการทัว่ไปโรงงานลงไป  

3.4 อนุมติัการโยกย้าย สบัเปล่ียน หมนุเวียนภายในบริษัทและระหว่างบริษัทกับ
บริษัทย่อย และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตัง้แต่ระดับ
ผู้ อํานวยการหรือผู้จดัการทัว่ไปโรงงานลงไป 

3.5 อนมุติัการฝึกอบรมพนกังาน 

อนึ่ง การแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และการประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ 

4. พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพ่ือการทําธุรกรรมของบริษัทภายในวงเงินตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ 

5. มอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึง่อย่างใดแทนตามท่ี
เห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอํานาจท่ีได้ให้ไว้ในคําสั่งนี  ้โดยการมอบหมาย
ดงักล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคําสัง่ท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหารได้กําหนดไว้ 

6. มีอํานาจอ่ืน ๆ ตามท่ีข้อบังคบัการทํางานได้กําหนดไว้ และให้รวมถึงอํานาจในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร
มอบหมาย 

ทัง้นี ้การอนมุติัรายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ี
ทําให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการ สามารถอนมุติัรายการท่ีตน
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมตัิรายการ
ดงักลา่ว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดเป้าหมายการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร และ
ให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารเป็นประจําทกุปี กรรมการ
ผู้จดัการประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารตัง้แต่ระดบัผู้ อํานวยการลงไปตามลําดบั โดยใช้
เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจําปี เพ่ือ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม โดยขออนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 
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8.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร 

8.2.1 กรณีท่ีกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ครบวาระหรือทดแทน
ตําแหน่งท่ีว่างลงด้วยเหตุอ่ืน คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน
โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ มีคณุวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานท่ี
เก่ียวข้องรวมทัง้มีคณุสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนัน้จึงนําเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือ
พิจารณาแตง่ตัง้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

เท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีพึงมีหรือ 
พงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

สําหรับการสรรหาคดัเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการ
ติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตําแหน่งท่ีครอบคลมุตําแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้บริหาร
ระดบัสงู เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหน่งท่ี
สําคญัตอ่ไปในอนาคต 

8.2.2 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจาก
คณุสมบติัของผู้ ท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดย
ต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบติัในวาระการดํารงตําแหน่ง
ดงันี ้
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 
258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีได้
เงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง กิจการท่ีมีอํานาจควบคมุ
กิจการอ่ืน ๆ ท่ีกลา่วข้างต้น หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ มีอํานาจควบคมุในกิจการท่ีกลา่ว
ข้างต้น เว้นแตไ่ด้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วน หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของกิจการท่ีมี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง หรือผู้ มีอํานาจควบคุมในกิจการท่ีกล่าวข้างต้น  
ในลักษณะท่ีอาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่ได้พ้นจาก
ลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว
หมายความถึงความสมัพนัธ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เก่ียวกบัสนิทรัพย์/บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน มลูคา่
รายการตัง้แต่ 20 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทแล้วแตจํ่านวนใดต่ํากว่า 

(2) การให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนนอกจากการให้บริการด้านสอบบัญชี เช่น  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย การประเมินราคาทรัพย์สิน มลูค่า
รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพดงักล่าวข้างต้นต้องได้รับอนมุติั
โดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อน เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความจําเป็น
และสมควร และให้เปิดเผยความสมัพนัธ์ดงักลา่วของกรรมการอิสระรายท่ีเก่ียวข้องใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) / รายงานประจําปี (แบบ 56-2) / 
หนงัสือเชิญประชมุ (กรณีตอ่วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการอิสระรายท่ีเก่ียวข้อง) 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  
บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง หรือผู้ มี
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อํานาจควบคุมในกิจการท่ีกล่าวข้างต้น รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้ บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีท่ีมีผู้ สอบบัญชี
ดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดงักล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แตง่ตัง้ 

5. ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้ บริหารหรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

6. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้เพ่ือเป็นตวัแทนกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

7. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 
8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจเร่ืองการดําเนินกิจการของบริษัท  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถ
ทําได้ โดยกรรมการอิสระรายนัน้ต้องไมเ่ป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 

9. สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดบั
เดียวกัน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท
เหลา่นัน้ และค่าตอบแทนรวมท่ีได้รับในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 
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การถอืครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหนง่ 
หุ้นสามญั (หุ้น 

31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 52 เพ่ิม (ลด) 
1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ - - - 
2. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ - - - 
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- - - 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

- - - 

5. นายชยั จรุงธนาภบิาล กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

- - - 

6. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ - - - 
7. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการและกรรมการผู้จดัการ - - - 
8. นายโช เอว่ีย จิน้ กรรมการ 1,009,900 1,241,500 (231,600) 
9. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ - - - 
10. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ - - - 
11. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ - - - 
12. นายไพบลูย์ คจุารีวณิช รองกรรมการผู้จดัการ - - - 
13. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จดัการ - - - 

 
 
 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 46 

8.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร 

8.3.1 คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

8.3.1.1 ค่าตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน 
และบําเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือ - นามสกลุ 
ตําแหนง่ 

ปี 2553 
คา่ตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท) 

บําเหน็จ 
กรรมการ 

(บาท) 

รวมจํานวนเงิน 
(บาท) 

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน 720,000 4,851,700 5,571,700 
 ประธานกรรมการ / 

ประธานกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทน 

   

2. นายฐาปน สริิวฒัน
ภกัดี 

540,000 3,638,700 4,178,700 

 รองประธาน
กรรมการ 

   

3. นายตนั ภาสกรนที - 2,425,800 2,425,800 
 กรรมการ /  

กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน(1) 

   

4. นางสาวสนิุสา สขุ
พนัธ์ุถาวร 

- 2,425,800 2,425,800 

 กรรมการ(2)     
5. นายวิกรม คุ้ม

ไพโรจน์ 
600,000 3,638,700 4,238,700 

 กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
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ช่ือ - นามสกลุ 
ตําแหนง่ 

ปี 2553 
คา่ตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท) 

บําเหน็จ 
กรรมการ 

(บาท) 

รวมจํานวนเงิน 
(บาท) 

6. นางสาวพจนีย์ ธนว
รานิช 

480,000 2,021,500 2,501,500 

 กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

   

7. นายชยั จรุงธนาภิ
บาล 

600,000 3,638,700 4,238,700 

 กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
/ ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

   

8. นายประสทิธ์ิ  
        โฆวิไลกลู 

270,000 - 270,000 

 กรรมการอิสระ    
9. นายโช เอว่ีย จิน้ - 2,425,800 2,425,800 
 กรรมการ    
10. นายสิทธิชยั ชยั

เกรียงไกร 
480,000 2,425,800 2,905,800 

 กรรมการ / 
กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

   

11. นายอวยชยั ตนัท
โอภาส 

360,000 2,425,800 2,785,800 

 กรรมการ 
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ช่ือ - นามสกลุ 
ตําแหนง่ 

ปี 2553 
คา่ตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท) 

บําเหน็จ 
กรรมการ 

(บาท) 

รวมจํานวนเงิน 
(บาท) 

12. ดร. พิษณ ุวิเชียร
สรรค์ 

480,000 2,425,800 2,905,800 

 กรรมการ / 
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

   

13. นายสมเกียรติ 
เจริญกลุ 

- 2,425,800 2,425,800 

 กรรมการ(3)     
14. นายชลกานต์ บุ

ปผเวส 
- 2,425,800 2,425,800 

 กรรมการ(4)     
15. นายวีระชยั ตนัติกลุ - 404,300 404,300 
 กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ
(5) 

   

รวมค่าตอบแทนราย
เดือนและบาํเหน็จ 

4,530,000 37,600,000 42,130,000 

หมายเหต ุ  
(1) นายนายตนั ภาสกรนที ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผล

ตัง้แต่วันท่ี 9 กันยายน 2553 คณะกรรมการบริษัทได้เลือกตัง้นายแมทธิว  
กิจโอธาน ให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการแทน ตัง้แต่วนัท่ี 
10 กนัยายน 2553 

(2) นางสาวสนุิสา สขุพนัธุ์ถาวร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมี
ผลตัง้แต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทได้เลือกตัง้นายปณต สิริ
วฒันภกัดี ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทน ตัง้แต่วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2554 
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(3) นายสมเกียรติ เจริญกุล ได้ลาออกจากจากเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 3 มีนาคม 2553  

(4) นายชลกานต์ บุปผเวส ได้ลาออกจากจากเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2552   

(5) นายวีระชยั ตนัติกลุ ได้ลาออกจากจากเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตัง้แต่
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2552 

8.3.1.2 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั 

หนว่ย : บาท จํานวน (ราย) ปี 2553 ปี 2552 
เงินเดือนรวม 8 30,252,107 26,800,740 
โบนสัรวม 8 5,432,333 9,606,940 

รวม  35,684,440 36,407,680 

8.3.2 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลกัสตูรใดหลกัสตูรหน่ึงตามข้อเสนอแนะของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

รายช่ือกรรมการของบริษัทฯ 
(จํานวนทัง้หมด 13 คน) 

Directors 
Certification 

Program 
(DCP) 

Directors 
Accreditation 

Program 
(DAP) 

Audit 
Committee 

อ่ืนๆ 

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน - 
รุ่นท่ี 

TCC/2547 - - 

2. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี - 
รุ่นท่ี 

TCC/2547 - - 
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ - รุ่นท่ี 63/2550 - - 
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรา

นิช*** รุ่นท่ี 17/2545 - 
ACP  

รุ่นท่ี 32/2553 
RCP รุ่น 
13/2549 

     

RCC รุ่น 
4/2550 

วตท. รุ่นท่ี 8 
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รายช่ือกรรมการของบริษัทฯ 
(จํานวนทัง้หมด 13 คน) 

Directors 
Certification 

Program 
(DCP) 

Directors 
Accreditation 

Program 
(DAP) 

Audit 
Committee 

อ่ืนๆ 

TEPCoT รุ่นท่ี
3/2553 

5. นายชยั จรุงธนาภิบาล รุ่นท่ี 29/2546 - รุ่นท่ี 4/2548 - 
6. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู - - - - 
7. นายโช เอว่ีย จิน้ - รุ่นท่ี 16/2547 - - 
8. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร รุ่นท่ี 26/2546 - - - 

9. นายอวยชยั ตนัทโอภาส - 
รุ่นท่ี 

TCC/2547 - - 

10. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ - 
รุ่นท่ี 

TCC/2547 - - 
11. นายแมทธิว  กิจโอธาน - - - - 

8.3.3 คา่ตอบแทนอ่ืน 

- ไมมี่ - 

8.4 การกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัอย่างย่ิงกบัการบริหารและดําเนินงานโดยยึดมัน่ในความซ่ือตรง
และโปร่งใส โดยได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการ
กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการให้สอดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพ่ือ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน รวมทัง้เป็นการเพ่ิมความเช่ือมั่นให้กับผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุนทั่วไป และ
ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยความมุ่งหวงัท่ีจะยกระดบัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทให้ทดัเทียมกบั
บริษัทชัน้นําอ่ืน ๆ ให้ได้ ทัง้นี ้เพ่ือผลสมัฤทธ์ิสดุท้ายอนัได้แก่ การบรรลถึุงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ 
และการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท 

8.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
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8.5.1 บริษัทได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในท่ีมีสาระสําคญัของบริษัท 
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีทราบข้อมลู
ภายในควรหลีกเล่ียงหรืองดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน 

8.5.2 บริษัทได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้ บริหารฝ่ายต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีในการถือครอง
หลกัทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ทัง้นี ้บริษัทยังได้กําหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์สว่นตวัไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตัง้แต่การตกัเตือนด้วยวาจาจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน 

8.6 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนกังานทัง้สิน้จํานวน 5,600 คน (ไม่รวมกรรมการ
และผู้บริหารตามข้อ 8.1) โดยแบง่ตามสายงานตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 
สํานกังาน 237 
ร้านอาหาร     4,778 
โรงงาน 585 
รวม               5,600 

ในปี 2553 พนกังานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทัง้สิน้ 560 ล้านบาท 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

กลุ่มบริษัท ให้ความสําคญักับการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานทุกคน โดยถือว่าพนกังาน
ทกุคนเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของบริษัท ดงันัน้ การพฒันาบุคลากรจึงเป็นการลงทนุระยะยาวและ
จะต้องทําอย่างต่อเน่ือง เม่ือบคุลากรคือทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสดุขององค์กร ดงันัน้ ความจําเป็นของการ
พฒันาบคุลากรให้มีความสามารถในการประยกุต์และสงัเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือใช้ในงานท่ีตนรับผิดชอบ
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ได้จึงเป็นส่วนสําคญัในการสร้างความสําเร็จทางธรุกิจ เป้าหมายท่ีกําหนด และการเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ขององค์กรแบบยัง่ยืน 

สําหรับปี 2553 การพัฒนาพนกังานยงัคงยึดแนวทางการดําเนินการต่อเน่ืองจากปี 2552 โดยแบ่งกลุ่ม
พนกังานสําหรับพฒันาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พนกังานกลุ่มร้านอาหาร พนกังานกลุ่มโรงงาน พนกังาน
กลุม่สนบัสนนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. พนักงานกลุ่มร้านอาหาร (Restaurant) บริษัท ได้จัดให้มีระบบการฝึกอบรมประเภท
ร้านอาหาร  (Restaurant Operation Training System) โดยมีหลักสูตรต่าง  ๆ  เ พ่ืออบรม
พนักงานตัง้แต่พนักงานในระดับปฏิบติัการไปจนถึงพนกังานระดบับริหาร รวมทัง้จัดให้มีการ
ฝึกอบรมเฉพาะกิจสําหรับสาขาต่าง ๆ เพ่ือให้การบริการอยู่ในระดับมาตรฐานท่ีบริษัทฯ ได้
กําหนดไว้ ซึง่ระบบการฝึกอบรมประเภทร้านอาหารดงักลา่วนี ้แบง่เป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1.1 หลักสูตรสําหรับพนักงาน  (Crew Member Training Excellence) เป็นหลักสูตร
สําหรับพนักงานหน้าร้าน เช่น พนักงานเก็บโต๊ะ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเก็บเงิน 
พนกังานต้อนรับ เป็นต้น และพนกังานหลงัร้าน เช่น พนกังานเตรียมอาหาร พนกังาน
ปรุงอาหาร พนกังานประกอบอาหาร รวมทัง้หวัหน้ากะ เป็นต้น โดยเนือ้หาในหมวดนี ้
สว่นใหญ่เน้นด้านการบริการ การรักษาความสะอาด และคณุภาพของอาหารเป็นหลกั 

1.2 หลกัสตูรสําหรับทีมผู้จดัการร้าน (Management Training Excellence) เป็นหลกัสตูร
สําหรับพนกังานระดบัหวัหน้า ผู้จดัการร้านฝึกหดั ผู้ ช่วยผู้จดัการร้าน ผู้จดัการร้าน และ
ผู้ จัดการเขต เป็นต้น โดยเนือ้หาในหมวดนีส้่วนใหญ่เน้นด้านการบริหารผลิตภัณฑ์  
การบริหารสินค้าคงคลงั การบริหารคน การบริหารเงินสด ความเป็นผู้ นํา การวางแผน 
การบริหารต้นทนุ การบริหารค่าใช้จ่าย รวมทัง้การสร้างยอดขายและกําไร เป็นต้น 

2. พนักงานกลุ่มโรงงาน (Manufacturing) เป็นหลักสูตรท่ีเน้นด้านการผลิต คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และขัน้ตอนการทํางาน เป็นต้น ทัง้นี  ้เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโรงงาน ทัง้ในด้านการลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต ระบบ
คุณภาพ เช่น ระบบ ISO 9001 : 2008 ระบบ GMP และระบบ HACCP รวมทัง้ระบบ ISO 
22000 : 2005 นอกจากนีย้ังมีการฝึกอบรมด้าน Technical Training และการส่งเสริมพัฒนา
ทกัษะพนกังานด้านอ่ืน ๆ ท่ีเป็นหลกัสตูรทัว่ ๆ ไป (Soft Skill) อีกด้วย 

3. พนักงานกลุ่มสนับสนุน (Support) การพฒันาพนกังานในกลุ่มสนบัสนนุตา่ง ๆ นัน้ถือว่าเป็น
สว่นสําคญัอีกสว่นหนึง่ท่ีจะทําให้ธรุกิจดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน ตามความคาดหวงัขององค์การ
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ท่ีจะให้ฝ่ายสนบัสนนุเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) จะมุ่งเน้นและส่งเสริม
การพฒันาความรู้ความสามารถโดยเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง จากการฝึกอบรมภายใน (In 
House Training) และจากคําแนะนําของผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมทัง้การส่งไป
อบรมจากสถาบนัภายนอก (Public Training) 

นอกจากนี ้บริษัท ได้จดัทําโครงสร้างหลกัสตูรไว้ 4 ระดบั เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน
ทัง้ 3 กลุม่ให้สอดคล้องกนั ได้แก่ 

1. หลกัสตูรปฐมนิเทศ (Orientation Program) เป็นหลกัสูตรสําหรับพนักงานใหม่ เพ่ือแนะนําให้
รู้จกับริษัทฯ ลกัษณะงานหรือข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบติังาน อีกทัง้ช่วยให้พนกังานใหม่
ปรับตวัเข้ากบังานและเพ่ือนร่วมงานในองค์การ 

2. หลกัสตูรพฒันาความรู้ ความสามารถทัว่ไป (Corporate Training Program) เป็นหลกัสตูรเพ่ือ
การพัฒนาพนกังานให้สามารถนําความรู้มาใช้ในการปฏิบติังาน ซึ่งทางบริษัทฯ อาจจดัอบรม
ขึน้ภายใน (In-House Training) หรือภายนอกบริษัทฯ (Public Training) ทัง้นีเ้พ่ือการพัฒนา
ความรู้ ทกัษะ ความสามารถของพนกังานให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

3. หลกัสตูรพัฒนาความรู้เฉพาะในงาน (Functional1 Training Program) เป็นหลกัสูตรเพ่ือการ
พัฒนาทกัษะ ความสามารถ หรือเทคนิคเฉพาะด้านในงาน เช่น ความรู้เก่ียวกับกระบวนการ
ผลติ ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคเฉพาะทาง หรือความรู้ในสายงานวิชาชีพตา่ง ๆ เป็นต้น 

4. หลกัสตูรพฒันาภาวะผู้ นํา (Leadership Development Program) เป็นหลกัสตูรเพ่ือการพฒันา
ศกัยภาพด้านภาวะผู้ นําของผู้บริหารในองค์การ 

ในปี 2553 กลุม่บริษัท ใช้งบประมาณในการพฒันาพนกังานจํานวน 2.7 ล้านบาท 

นโยบายด้านสวัสดกิาร 

บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นว่าการบริหารงานของบริษัทฯ จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะพนักงานท่ีมี
ความรู้ความสามารถและมีแรงจงูใจท่ีดีในการทํางาน มีความมัน่คงและมีสวสัดิการท่ีดีให้กบัพนกังานใน
อนัท่ีจะธํารงรักษาพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถให้ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ และเพ่ือ
คณุภาพชีวิตท่ีดีของพนกังานทกุคน บริษัทฯจึงมีนโยบายด้านสวสัดิการดงันี ้

1. พนกังานทกุคนจะได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและสมศกัด์ิศรีในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของบริษัทฯ 
2. บริษัทฯจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่ 

อย่างสม่ําเสมอ 
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3. บริษัทฯ จะจดัระบบการให้บริการด้านโรงอาหารท่ีถกูสขุลกัษณะ จดัห้องนํา้สะอาด จดับริการรถ
รับสง่ท่ีมีความปลอดภยัเพียงพอ และจดัห้องพยาบาลท่ีมีประสทิธิภาพถกูต้องตามกฎหมาย 

4. บริษัทฯจะกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการให้กบัพนกังานด้วยความเหมาะสมเป็นธรรมอย่าง
ทัว่ถึง 

5. บริษัทฯจะสง่เสริมให้พนกังานได้รับรู้ข้อมลูขา่วอย่างสม่ําเสมอ 
6. บริษัทฯจะจัดระบบอุปกรณ์สํานกังาน โทรศพัท์ โทรสาร ท่ีทันสมยัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน

การใช้งานสงูสดุ 

นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

พนกังานถือเป็นทรัพยากรอนัมีค่าย่ิงและมีความสําคญัต่อบริษัทฯ ด้วยเหตนีุบ้ริษัท จึงมีการดําเนินการ
ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยกําหนดเป็นนโยบายดงันี ้

1. ความปลอดภยัในการทํางานถือเป็นหน้าท่ีของพนกังานทกุคน 
2. บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงสภาพการทํางาน เพ่ือความปลอดภยัของทกุคน 
3. บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีกิจกรรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทํางาน 
4. ผู้ บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทําตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อบงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทํางาน 
5. พนกังานทกุคนต้องคํานึงถึงความปลอดภยัของตนเองและเพ่ือนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของ

บริษัท เป็นสําคญั ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 
6. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางานของบริษัท 

นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าการบริหารงานของบริษัทฯ จะดําเนินการและสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็เพราะ
บริษัทฯ มีพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ขีดความสามารถและแรงจูงใจท่ีดีในการทํางาน 
ดังนัน้ บริษัทฯ จะยึดหลักคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในหมู่
พนักงานมาเป็นจุดมุ่งหมายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือธํารงไว้ซึ่งพนักงานท่ีมีทักษะ ความรู้
ความสามารถ รวมถึงมีแรงจูงใจในการทํางานและใช้ความรู้ความสามารถของตนปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ นอกจากนี ้เพ่ือให้วตัถุประสงค์ดงักล่าวบรรลผุล บริษัท จึงกําหนด
นโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ไว้ดงันี ้
1. พนกังานทกุคนจะได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและสมศกัด์ิศรีในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของบริษัทฯ 
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2. การคดัเลือกบุคคลเพ่ือว่าจ้างให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ การโอนย้ายสบัเปล่ียนหน้าท่ี บริษัท จะ
กระทําด้วยความเป็นธรรม โดยคํานงึถึงคณุสมบติัของแตล่ะตําแหนง่งานเป็นสําคญั 

3. บริษัท จะให้การสนบัสนนุและพฒันาพนกังานอย่างตอ่เน่ือง 
4. บริษัท จะกําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรมตามความเหมาะสมของสภาพ

และลกัษณะงาน ผลการปฏิบติังานประกอบกบัความสามารถในการจ่ายของบริษัท 
5. บริษัท จะสง่เสริมให้พนกังานได้รับข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอนัสมควร 

นโยบายทางด้านธุรการ 

บริษัท มุ่งเน้นท่ีจะสร้างทศันียภาพ สภาพแวดล้อมภายให้เป็นท่ีน่าอยู่ เป็นท่ีน่าทํางานสําหรับพนกังาน
ทกุคน เพ่ือสร้างขวญักําลงัใจท่ีดีมีความปลอดภยั และสขุลกัษณะท่ีดีในการทํางานเพราะบริษัท เช่ือมัน่
ว่า สภาพแวดล้อมภายในนอกท่ีน่าทํางานจะส่งผลท่ีดีในด้านความรู้สกึท่ีทกุคนอยากมาทํางาน เพ่ือให้
เกิดผลิตผลกับองค์การดงันัน้ เพ่ือให้วตัถุประสงค์ดงักล่าวบรรลผุล บริษัท จึงกําหนดนโยบายเพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารจดัการด้านธรุการทัง้ภายใน ภายนอกไว้ดงันี ้
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่ ตามความ

เหมาะสม 
2. จดัระบบการให้บริการด้านโรงอาหารท่ีถูกสขุลกัษณะ ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภยั

และล็อคเกอร์อย่างมีมาตรฐาน ห้องนํา้สะอาด รถรับส่งท่ีปลอดภัยเพียงพอ ห้องพยาบาลท่ี
ถกูต้องตามกฎหมาย 

3. จดัระบบควบคุมการใช้อุปกรณ์สํานกังาน โทรศพัท์ โทรสาร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
งานสงูสดุ 

4. สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานข้างนอกและลกูค้าผู้มาติดต่อ รวมทัง้สร้างรัฐกิจสมัพนัธ์ท่ีดี
ถกูต้องตามกฎหมาย 

5. บริษัท จะสง่เสริมให้พนกังานได้รับขา่วสารท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอนัสมควร 
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9. การควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความสําคัญอย่างย่ิงกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ทัง้ใน
ระดบับริหารและระดบัปฏิบัติงาน โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลมุทุกด้าน ทัง้ด้าน
บญัชีและการเงิน และการปฏิบติังาน บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท
ไว้อย่างชัดเจน โดยกําหนดให้บริษัทต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดแูล
เงินทุนของผู้ ถือหุ้ นและสินทรัพย์ของบริษัท มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของทกุหน่วยงาน ทัง้หนว่ยงานหลกั และหน่วยงานสนบัสนนุ รวมทัง้ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัการ
สร้างระบบการควบคมุภายในสําหรับระบบงานตา่ง ๆ ของบริษัท รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพ และความ
เพียงพอของการควบคมุภายใน พร้อมทัง้ติดตามการปรับปรุงระบบการควบคมุภายในให้แก่ฝ่ายบริหาร
อย่างใกล้ชิด นอกจากนี ้บริษัทยังมุ่งผลกัดันให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานสากล และใช้กรอบการควบคุมภายในตามแนว International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท
จะดแูลให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในปฏบิตังิานอย่างมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา เพ่ือคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถให้คําแนะนําท่ีจําเป็นและเพ่ือมัน่ใจได้ว่า ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบ
ภายในเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจท่ีเติบโตอย่างยัง่ยืนสามารถท่ีจะบรรลวิุสยัทศัน์ (Vision) 
และพนัธกิจ (Mission) ของบริษัทได้ 

สําหรับกรอบการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในใช้ยึดถือและอ้างอิงในการปฏิบติังาน คือ Internal Control Integrated Framework 
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่ง
กําหนดให้ต้องมีการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบทัง้ 5 ส่วน 
ได้แก่ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment) 

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) 

3. การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information & Communication) 

5. ระบบการตดิตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 
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โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และข้อมลูท่ีได้รับทราบจาก
การซกัถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทัง้จากการพิจารณาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีฝ่ายบริหารเป็น
ผู้จดัทํา สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพอย่างเพียงพอ รวมทัง้มีระบบ
การควบคมุภายในเร่ืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่วอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย 

สําหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทัง้สองของบริษัทนัน้ บริษัทได้กําหนดให้บริษัทย่อยทัง้สองมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการควบคมุภายในของบริษัท นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้
ดําเนินการจดัสง่เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าไปตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทย่อยอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทัง้สองแห่งได้จัดให้มีการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ 

นอกจากนี ้เพ่ือสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการบริษัท
ยงัได้ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ฝ่ายบริหารดําเนินการพฒันาคณุภาพของระบบการควบคมุภายในอย่าง
ต่อเน่ืองอีกด้วย 
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10 รายการระหว่างกัน 

10.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งภายในปี 2553 ซึ่ง
สามารถสรุปลกัษณะของความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ทิพย์พฒัน อาร์เขต จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อินทรประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ไทย มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบชิัน่ ออกาไนเซอร์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษัท สรุเศรษฐ์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษัท ทศภาค จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษัท ซีฟู้ ด เบียร์การ์เด้น จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษัท แสงโสม จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษัท เทพอรุโณทยั จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษัท หลกัชยัค้าสรุา จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเคร่ืองด่ืม จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษัท เฟ่ืองฟอูนนัต์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

InterBev Malaysia Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท 
นายตนั ภาสกรนที 
(ลาออกจากตําแหน่งกรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการในเดือนกนัยายน 2553)* 

ไทย ผู้ ถือหุ้นและกรรมการบริษัท 
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*รายการท่ีมีกับบุคคลหรือกิจการดังกล่าว แสดงเป็นรายการท่ีเกิดขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจนถึงเดือนกนัยายน 2553 

10.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

นโยบายกําหนดราคาสําหรับรายการแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ซือ้ขายสนิค้า ราคาทนุบวกกําไรสว่นเพ่ิม / ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ซือ้ขายสนิทรัพย์ถาวร มลูคา่สทุธิทางบญัชี / ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
คา่เช่ารับและคา่เช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายได้คา่ท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่าย อตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงิน 
รายได้และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกนัอนัเน่ืองมาจากการดําเนินธุรกิจกบับุคคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง สามารถสรุปมลูค่าและลกัษณะของการทํารายการระหว่างกันโดยแบ่งตามประเภท
ได้ดงันี ้

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

ลาํดับ ช่ือ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนีก้ารค้า 

1 บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ กรรมการ 888,689 277,603
 ยอดรวมทัง้สิน้  888,689 277,603

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัที่เกี่ยวโยงกัน 

ลาํดับ ช่ือ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนีก้ารค้า 

1 บมจ. เบียร์ไทย (1991) กรรมการ 11,949 -
2 บจ. โอจีที ญาติกรรมการ 604,740,545 -
3 บจ. เฟ่ืองฟอูนนัต์ กรรมการ 35,327 - 
4 บจ. เทพอรุโณทยั กรรมการ 6,182 - 
5 บจ. หลกัชยัค้าสรุา กรรมการ 31,323 - 
6 บจ. ป้อมทิพย์ กรรมการ 2,446,304,685 195,333,300
7 บจ. ป้อมกิจ กรรมการ 168,141,300 15,056,960
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ลาํดับ ช่ือ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนีก้ารค้า 

8 บจ. ป้อมคลงั กรรมการ 134,528,603 12,639,782
9 บจ. ป้อมโชค กรรมการ 157,041,662 15,752,241

10 บจ. ป้อมเจริญ กรรมการ 211,598,000 16,253,277
11 บจ. ป้อมบรูพา กรรมการ 150,296,263 14,763,143
12 บจ. ป้อมพลงั กรรมการ 296,505,631 21,904,319
13 บจ. ป้อมนคร กรรมการ 85,504,021 9,726,543
14 บจ. ทศภาค กรรมการ 31,009 30,000
15 บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ กรรมการ 222,290 26,000
16 InterBev Malaysia Sdn Bhd กรรมการ 258,113 -

 ยอดรวมทัง้สิน้  4,255,256,903 301,485,564

ขายสินทรัพย์ถาวรกับบุคคลและกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 

ลาํดับ ช่ือ ลักษณะรายการ ยอดขาย 

1 บจ. เอส.พี.เอ็มอาหารและเคร่ืองด่ืม ขายเคร่ืองจกัร 16,000,000
 ยอดรวมทัง้สิน้  16,000,000 

ซือ้สนิค้าจากบุคคลและกจิการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน 

ลาํดับ ช่ือ ลักษณะรายการ ยอดซือ้ เจ้าหนี ้

1 บมจ. เบียร์ไทย (1991) ค่าขนสง่ 29,797 -
2 บจ. ป้อมทิพย์ ซือ้วตัถดิุบ 772,398 174,714
3 บจ. ป้อมกิจ ซือ้วตัถดิุบ 6,038 904 
4 บจ. ป้อมคลงั ซือ้วตัถดิุบ 7,130 4,924 
5 บจ. ป้อมโชค ซือ้วตัถดิุบ 229,640 32,034 
6 บจ. ป้อมบรูพา ซือ้วตัถดิุบ 65,820 17,369
7 บจ. ป้อมพลงั ซือ้วตัถดิุบ 81,057 24,852
8 บจ. แพนอินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) 
คา่วสัดสุิน้เปลือง 49,675,156 9,710,261

9 บจ. ไทยดริง้ค์  99,285 21,590
10 บมจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์  32,892,605 2,961,828

 รวม  83,858,926 12,948,478
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ซือ้สนิทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกจิการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน 

ลาํดับ ช่ือ ลักษณะรายการ ยอดขาย 

1 บจ. ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 279,590
2 บจ. อาคเนย์ประกนัภยั (2000) ประกนัภยัโรงงาน 2,642,816
3 บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) คา่ขนสง่ท่อ 60,610
  รวม 2,983,016 

ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกจิการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน 

ลาํดับ ช่ือ ลักษณะรายการ ยอดขาย 

1 บจ. ทิพย์พฒัน อาร์เขต พนัธุ์ทิพย์  
งามวงศ์วาน, 
เชียงใหม ่

4,876,273

2 บจ. ทีซีซี พี ดี 11 Log Home 12,096,000
3 นายตนั ภาสกรนที โอเคสกีุ-้ชลบรีุ 647,050 
4 บจ. กล้วย กล้วย ชาบชิู ลพบรีุ 360,000 
5 บจ. สรุเศรษฐ์ บฟุเฟต์ บางโพ 1,479,280 
6 บจ. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชัน่ ออกาไนเซอร์ คา่บริการพืน้ท่ี 5,567 
7 บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ คา่บริการพืน้ท่ี 404,800 
8 บจ. ซีฟู้ ดเบียร์การ์เด้น คา่บริการพืน้ท่ี 3,309,040
  รวม 23,178,010 

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจากบุคคลและกจิการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน 

ลาํดับ ช่ือ ลักษณะรายการ ยอดซือ้ เจ้าหนี ้

1 บจ. ป้อมทิพย์ สง่เสริมการขาย 53,061,237 48,614,708
2 บจ. ป้อมกิจ สง่เสริมการขาย 1,579,557 11,825 
3 บจ. ป้อมคลงั สง่เสริมการขาย 901,898 29,725 
4 บจ. ป้อมโชค สง่เสริมการขาย 1,521,581 12,481 
5 บจ. ป้อมเจริญ สง่เสริมการขาย 1,208,540 29,238 
6 บจ. ป้อมบรูพา สง่เสริมการขาย 1,183,024 47,900
7 บจ. ป้อมพลงั สง่เสริมการขาย 1,543,034 4,680
8 บจ. ป้อมนคร สง่เสริมการขาย 692,130 17,162

 รวม  61,691,001 48,767,719
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ค่าใช้จ่ายอ่ืนซือ้จากบุคคลและกจิการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 

ลาํดับ ช่ือ ลักษณะรายการ ยอดซือ้ เจ้าหนี ้

1 บจ. แสงโสม คา่พาหนะ 2,620 2,803
2 บจ. ป้อมทิพย์ คา่แรกเข้า 13,386,924 - 
3 บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) ค่าขนสง่ท่อ - 64,853 
4 บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ คา่วสัด ุ - 433,136 
5 บจ. อาคเนย์แคปปิตอล คา่เช่ารถ 896,172 78,709 
6 บจ. อาคเนย์ประกนัภยั (2000) คา่เบีย้ประกนัจ่าย 6,095,889 104,741
7 บจ. อาคเนย์ประกนัชีวิต คา่เบีย้ประกนัจ่าย 904,770 -
8 บจ. สรุเศรษฐ์ คา่สาธารณปูโภค 4,217,682 340,945
9 บจ. อินทรประกนัภยั คา่เบีย้ประกนัจ่าย 135,028 -

10 บจ. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์
เนชัน่แนล 

คา่บริการอ่ืน ๆ 3,738 -

11 บจ. ทิพย์พฒัน อาร์เขต  คา่สาธารณปูโภค 3,392,730 312,605
12 บจ. ทีซีซี พีดี 11 ค่าบริการ - 1,008,000 
13 บจ. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ คา่สาธารณปูโภค 1,820 -
14 บจ. โอจีที สง่เสริมการขาย 218,154 -
15 บจ. ซีฟู้ ด เบียร์การ์เด้น คา่สาธารณปูโภค 1,604,387 113,742 
16 บจ. แท้งค์กิว้ เซอร์วิส คา่สาธารณปูโภค 1,529,770 - 
17 บจ. กล้วย กล้วย คา่สาธารณปูโภค 1,131,327 - 

 รวม  33,521,012 2,459,535

10.3 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนัข้างต้นเป็นรายการตอ่เน่ืองจากปีท่ีผา่นมาซึง่มีความจําเป็นและเหมาะสมดงันี ้

10.3.1 ค่าเช่า 

บริษัทเช่าพืน้ท่ีสําหรับเปิดร้านอาหารโดยคํานึงถึงทําเลท่ีตัง้ท่ีสามารถทํากําไรให้กับบริษัท 
บุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวโยงอาจเป็นเจ้าของทําเลดงักล่าวซึ่งจะคิดค่าเช่าค่าบริการตามราคา
ตลาด 
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10.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้กบักลุม่บริษัทท่ีมีกรรมการร่วมกนัในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจ
เช่นเดียวกบัท่ีขายให้กบักิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัและเป็นไปตามราคาตลาด 

10.3.3 รายการซือ้สนิค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยซือ้สินค้าและค่าใช้จ่ายกบักลุม่บริษัทท่ีมีกรรมการร่วมกนั ในเง่ือนไขท่ีเป็น
ปกติธรุกิจเช่นเดียวกบัท่ีขายให้กบักิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัและเป็นไปตามราคาตลาด 

ดงันัน้ รายการระหว่างกันดงักล่าวข้างต้นจึงมีความสมเหตสุมผลของรายการ เพ่ือประโยชน์ของบริษัท
ทัง้นี ้หากจําเป็นต้องมีรายการประเภทนีอี้ก บริษัทและบริษัทย่อยจะขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ 
และขอให้กรรมการผู้ มีสว่นได้เสียงดออกเสียง 

10.4 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

กรณีท่ีรายการระหว่างกนัของบริษัทเกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้ส่วน
เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้
ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว  
เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี 

10.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหวา่งกนัเกิดขึน้อีก เน่ืองจากรายการระหว่างกนัของบริษัทเป็นไป
ตามการดําเนินธุรกิจการค้าปกติ ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือนโยบายท่ีจะดําเนินการให้รายการระหว่างกัน
ดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการค้าปกติทัว่ไป และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้ เช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการด้วย โดยรายการ
ระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง
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และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ 

สําหรับรายการระหว่างกันของบริษัทท่ีเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนัน้ บริษัทจะจดัให้มีการทําสญัญาให้ถกูต้อง 
และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของ
รายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ี
อาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ ถือหุ้ นตามแต่กรณี ทัง้นี  ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

11.1 งบการเงนิ 

สรุปรายงานสอบบญัชี 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2553 ตรวจสอบโดย นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไข
ว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามควรในสาระสําคัญตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

11.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

12.2.1 คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบปีท่ีผ่าน
มามีจํานวนเงินรวม 4,080,000 บาท 

12.2.2 คา่บริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

- ไมมี่ - 
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ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท 
หนว่ย : พนับาท 

2553 2552 2551

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 309,403 558,390 773,207

ลกูหนีก้ารค้า 606,482 589,919 450,040

สินค้าคงเหลือ 495,780 204,890 196,637

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 86,957 49,786 35,344

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 12,160 8,500 8,500

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 2,966,079 1,635,608 1,548,504

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 46,708 45,220 31,767

สิทธิการเช่า 91,995 101,674 111,352

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 162,015 277,811 90,824

รวมสินทรัพย์ 4,777,579 3,471,798 3,246,175

เจ้าหนีก้ารค้า 795,542 628,816 474,815

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 274,484 315,097 248,516

เจ้าหนีอ่ื้น 288,149 111,252 102,372

หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 115,736 74,961 55,916

รายได้รอตดับญัชี 784 1,620 2,063

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 600,000 - -

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน 26,531 5,681 3,202

รวมหนีสิ้น 2,101,226 1,137,427 886,884

ทนุจดทะเบียน 375,000 375,000 375,000

ทนุชําระแล้ว 375,000 375,000 375,000

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 609,402 609,402 609,402

สํารองตามกฎหมาย 37,500 37,500 37,500

กําไรสะสม-ยงัไม่ได้จดัสรร 1,654,451 1,312,469 1,337,389

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,676,353 2,334,371 2,359,291

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น 4,777,579 3,471,798 3,246,175

รายการ
งบการเงนิรวม
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ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท 

หนว่ย : พนับาท 

2553 2552 2551

รายได้จากการขาย 9,186,914 7,127,971 5,952,473

รายได้อ่ืน 33,371 28,910 33,729

รายได้รวม 9,220,285 7,156,881 5,986,202

ต้นทนุขายและบริการ 6,310,039 4,707,812 4,018,655

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,853,209 1,695,179 1,369,492

กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,057,037 753,890 598,055

ต้นทนุทางการเงิน - - 734

ภาษีเงินได้ 47,555 2,560 4,853

กําไรสทุธิ 1,009,482 751,330 592,468

จํานวนหุ้น(พนัหุ้น) 187,500 187,500 187,500

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

(มลูคา่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท)

รายการ
งบการเงนิรวม

5.38 4.01 3.16

 
 

หนว่ย : พนับาท 

2553 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,201,310 1,147,088 1,001,078

กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทนุ -1,382,797 -585,654 -250,942

กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมจดัหาเงิน -67,500 -776,250 -375,734

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด(ลดลง)เพ่ิมขึน้สทุธิ -248,987 -214,816 374,402

รายการ

งบการเงนิรวม
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

2553 2552 2551

อตัราส่วนสภาพคล่อง

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.02 1.24 1.65

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.62 1.02 1.39

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.92 0.97 1.26

  อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 14.59 19.08 15.89

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 25.02 19.13 22.97

  อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 18.01 23.45 19.26

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 20.26 15.57 18.95

  อตัราหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 8.86 8.53 9.24

  ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 41.20 42.78 39.49

  วงจรเงินสด 4.09 -8.08 2.43

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

  อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 31.31% 33.95% 32.49%

  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 11.14% 10.17% 9.48%

  อตัราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 119.00% 129.78% 168.97%

  อตัรากําไรสทุธิ (%) 10.99% 10.54% 9.95%

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 40.29% 32.01% 26.33%

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 24.47% 22.37% 19.33%

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 43.87% 47.19% 39.86%

  อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 2.23 2.12 1.94

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน

  อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.79 0.49 0.38

  อตัราส่วนเงินกู้ ยืมตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.22

  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 59.44% 79.80% 94.94%

รายการ งบการเงินรวม
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน - รวม (ล้านบาท) 

 ปี 2553 ปี 2552 เทียบกบัปี 2552 

รายได้จากการขายรวม 9,186.9 7,128.0 28.9% 
ต้นทนุรวม 6,310.0 4,707.8 34.0% 
กาํไรขัน้ต้น 2,876.9 2,420.2 18.9% 
คา่ใช้จ่ายขาย 851.7 830.3 2.6% 
คา่ใช้จ่ายบริหารค่าตอบแทนผู้บริหารและขาดทนุ
จากอตัราแลกเปล่ียน 

1,001.5 864.9 15.8% 

กาํไรสุทธิ 1,009.5 751.3 34.4% 
กําไรตอ่หุ้น (บาท) 5.38 4.01 34.4% 

ผลการดาํเนินงานรวม - แยกตามประเภทธุรกิจ (ล้านบาท) 

 ปี 2553 ปี 2552 เทียบกบัปี 2552 

รายได้จากการขาย - อาหาร 4,076.5 3,298.4 23.6% 
รายได้จากการขาย - เคร่ืองด่ืม 5,110.4 3,829.6 33.4% 
รวมรายได้จากการขาย 9,186.9 7,128.0 28.9% 
กําไรสทุธิ - อาหาร 237.3 200.5 18.4% 
กําไรสทุธิ - เคร่ืองด่ืม 772.2 550.8 40.2% 
รวมกาํไรสุทธิ 1,009.5 751.3 34.4% 

รายได้ 

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทัง้สิน้ 9,186.9 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 28.9% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมี
รายได้จากการขาย 7,128.0 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายอาหารจํานวน 4,076.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
44.4% จากรายได้จากการขายรวม และรายได้จากธุรกิจเคร่ืองด่ืมจํานวน 5,110.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 55.6% 
จากรายได้จากการขายรวม 

ทัง้นี ้การเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากธุรกิจ
เคร่ืองด่ืม 33.4% เน่ืองจากการส่งเสริมการขาย (ไปแต่ตวัทวัร์ยกแก๊งภาค 3) รายได้จากการขายอาหารเพ่ิมขึน้ 
23.6% เน่ืองจากการส่งเสริมการขายและการเปิดสาขาใหม่เพ่ิมจากงวดเดียวกันของปีก่อนอีก 22 สาขา (โออิชิ 
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บุฟเฟต์ 3 สาขา, ชาบูชิ 11 สาขา, โออิชิ ราเมน 4 สาขา, Maido Ookini Shokudo 1 สาขา และ Kazokutei  
3 สาขา) 

ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายรวมของบริษัทในปี 2553 เท่ากบั 6,310.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นต้นทนุขายรวมต่อรายได้จาก
การขายรวมท่ี 68.7% ต้นทนุขายรวมในงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 4,707.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 66.0% ของ
รายได้จากการขายรวม บริษัทมีอตัราสว่นต้นทนุขายเพ่ิมขึน้เน่ืองจากอตัราสว่นต้นทนุอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ิมขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2553 และ 2552 เท่ากบั 851.7 ล้านบาท และ 830.3 ล้านบาทตามลําดบั โดย
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายในปี 2553 เท่ากับ 9.3% ต่ํากว่างวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 
11.6% เน่ืองจากสง่เสริมการขายลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร และขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2553 และ 2552 เท่ากบั 1,001.5 ล้านบาท และ 864.9 ล้านบาทตามลําดบั 
โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายในปี 2553 เท่ากับ 10.9% ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน  
ซึง่เทา่กบั 12.1% เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ 

กาํไรสุทธิ 

กําไรสทุธิรวมของบริษัทในปี 2553 เท่ากบั 1,009.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ 10.9% และเม่ือเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่เท่ากบั 751.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ 10.5% ของรายได้จากการขาย กําไร
สทุธิรวมเพ่ิมขึน้ 34.4% 
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ฐานะการเงนิ 

สนิทรัพย์ 

 31 ธันวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 

 ล้านบาท % ของสนิทรัพย์ ล้านบาท % ของสนิทรัพย์
สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,498.6 31.4% 1,403.0 40.4% 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ 2,966.1 62.1% 1,635.6 47.1% 

สนิทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน 138.7 2.9% 146.9 4.2% 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 174.2 3.6% 286.3 8.3% 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 4,777.6 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2552 จํานวน 1,305.8 
ล้านบาท หรือเท่ากบั 37.6% โดยมี (1) สินทรัพย์หมนุเวียนมลูค่า 1,498.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน 31.4% 
ของสินทรัพย์รวม และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมูลค่า 3,279.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 68.6% ของ
สนิทรัพย์รวม 

สนิทรัพย์หมุนเวียน 

สนิทรัพย์หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 95.6 ล้านบาท หรือ 6.8% เน่ืองจาก 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 309.4 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2552 จํานวน 249.0 ล้าน
บาท หรือ 44.6% สว่นใหญ่เกิดจากเงินสดสทุธิได้มาจากการดําเนินงาน 1,333.5 ล้านบาท จากการเปิด/
ปรับปรุงสาขา ซือ้ท่ีดิน ก่อสร้างโรงงานใหม ่และซือ้เคร่ืองจกัร 1,535.1 ล้านบาท ซือ้พนัธบตัรรัฐบาล 3.7 
ล้านบาท เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 21.0 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 667.5 ล้านบาท และเงินรับจาก
การกู้ ระยะยาว 600 ล้านบาท 

2. ลกูหนีก้ารค้าสทุธิจํานวน 606.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2552 จํานวน 16.6 ล้านบาท หรือ 2.8% 

3. สินค้าคงเหลือจํานวน 495.8 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2552 จํานวน 290.9 ล้านบาท หรือ 142.0% 
เน่ืองจากผลิตสนิค้าเพ่ือขายช่วงฤดรู้อน 
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ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิเพ่ิมขึน้ 1,330.5 ล้านบาท หรือ 81.3% เน่ืองจาก (1) ค่าเส่ือมราคาปี 2553 
จํานวน 347.9 ล้านบาท สทุธิกับ (2) ซือ้ท่ีดิน ก่อสร้างโรงงานใหม่ และซือ้เคร่ืองจกัร จํานวน 1,428.4 ล้านบาท 
และ (3) เปิดและปรับปรุงสาขา จํานวน 270.0 ล้านบาท (4) ทรัพย์สินสว่นท่ีขายและตดัจ่าย 20.0 ล้านบาท 

หนีส้นิ 

 31 ธันวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 

 ล้านบาท % ของสนิทรัพย์ ล้านบาท % ของสนิทรัพย์ 

หนีส้นิหมนุเวียน 1,473.9 70.2% 1,130.1 99.4% 

หนีส้นิไม่หมนุเวียน 627.3 29.8% 7.3 0.6% 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 2,101.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2552 จํานวน 963.8 
ล้านบาท หรือเท่ากบั 84.7% สว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จากเจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีค้า่สนิทรัพย์ และเงินกู้ ยืมระยะยาว 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีส่วนผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 2,676.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2552 จํานวน 
342.0 ล้านบาท หรือเท่ากับ 14.7% โดยเป็นผลมาจากกําไรสุทธิปี 2553 จํานวน 1,009.5 ล้านบาท และการ
จ่ายเงินปันผลจํานวน 667.5 ล้านบาท 

สภาพคล่อง 

บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิท่ีได้จากกิจกรรมการดําเนินงานในปี 2553 จํานวน 1,333.5 ล้านบาท ประกอบด้วย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์และหนีส้ินการดําเนินงานจํานวน 1,457.7 ล้านบาท 
สนิทรัพย์จากการดําเนินงานลดลง 255.8 ล้านบาท และหนีส้นิจากการดําเนินงานเพ่ิมขึน้ 131.6 ล้านบาท กระแส
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,515.0 ล้านบาท สําหรับการเปิด/ปรับปรุงสาขาร้านอาหาร ซือ้ท่ีดิน ก่อสร้าง
โรงงานใหม ่และซือ้เคร่ืองจกัร โดยมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน การจ่ายเงินปันผล 667.5 ล้านบาท
สทุธิกับเงินกู้ ยืมระยะยาว 600 ล้านบาท บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปีเท่ากับ 558.4 
ล้านบาท ทําให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธนัวาคม 2553 จํานวน 309.4 ล้านบาท 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วในปี 2553 ต่ํากว่าปี 2552 โดยอัตราส่วนสภาพคล่อง
ลดลงจาก 1.24 เท่า เป็น 1.02 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว ลดลงจาก 1.02 เท่าเป็น 0.62 เท่า เหตท่ีุ
ลดลงเน่ืองจากอตัราการเพิ่มของหนีส้นิหมนุเวียนสงูกว่าสนิทรัพย์สภาพคลอ่ง 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

สว่นท่ี 2 หน้าท่ี 72 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

บริษัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.78 และ 0.49 ในปี 2553 และ 2552 ตามลําดบั อตัราส่วน
ดงักลา่วเพ่ิมขึน้เน่ืองจากหนีส้นิรวมท่ีเพ่ิมขึน้ 

11.3 ปัจจัยและอทิธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

11.3.1 บริษัทคาดว่าโรงงานใหม่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยสร้างบนท่ีดินท่ีซือ้ใหม่ติดกับโรงงาน
เดิมจะเร่ิมผลิตได้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2554 

11.3.2 บริษัทมีแผนขยายสาขาสําหรับร้านอาหาร โดยมีแผนเปิดสาขาใหม่จํานวน 27 สาขาในปี 2554 

11.3.3 บริษัทมีแผนสร้างโรงงานสําหรับเคร่ืองจกัรบรรจแุบบกล่อง (UHT) ท่ีนิคมอตุสาหกรรมนวนคร 
โดยจะสร้างบนท่ีดินท่ีจะซือ้ใหม่ติดกับโรงงานเดิม โดยคาดว่าจะเร่ิมผลิตได้ในไตรมาสท่ี 3  
ปี 2554 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
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12. ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ไมมี่ - 

 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม ปี 2553 

ชื่อ-สกุล 
และตาํแหน่ง  อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  
 

1.  นายณรงค์ ศรีสอ้าน 
ประธานกรรมการ 

83 - ป ริญญา เ ศ รษ ฐศ าสต ร์ มห าบัณ ฑิ ต
กิตตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

0 ไมม่ี 2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 (เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ  - ผา่นการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดยสมาคม   ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 
 ลงนามผกูพนับริษัท)   สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

  - Director Accreditation Program (DAP)   2541 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั (มหาชน) 

(เดมิชื่อ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จํากดั 
(มหาชน)) 

     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และ
รองประธานกรรมการบริหาร 

คนที่ 2 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

ชื่อ-สกุล 
และตาํแหน่ง  อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  
 

     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากดั 

     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท สรุาบางยี่ขนั จํากดั 
     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท แก่นขวญั จํากดั 
     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เทพอรุโณทยั จํากดั 
     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อธิมาตร จํากดั 
     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอส.การสรุา จํากดั 
     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings Limited 

     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited 

     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จํากดั 
     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ธนากรผลิตภณัฑ์นํา้มนัพืช จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เทเลคอมโฮลดิง้ จํากดั 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

ชื่อ-สกุล 
และตาํแหน่ง  อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  
 

 2. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี
ประธานกรรมการ 

33 - ปริญญาตรีบริหารธรุกิจ สาขาการเงิน
มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ไมม่ี 2549-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 (เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลง 
 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงนิ   2549-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

นามผกูพนับริษัท) 
  การธนาคาร   2549-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

     มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ผา่นการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดยสมาคม 

  2550-ปัจจบุนั กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

   สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   2550-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 
  - Director Accreditation Program (DAP)   2551-ปัจจบุนั กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 
     2547-ปัจจบุนั กรรมการและรองประธาน

กรรมการบริหาร 
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 

     2547-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทศภาค จํากดั 

     2547-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท สรุากระทิงแดง (1988) จํากดั 
     2544-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จํากดั 
     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากดั 
     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จํากดั 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

ชื่อ-สกุล 
และตาํแหน่ง  อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  
 

     ปัจจบุนั ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 

     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโมลาส จํากดั 
     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ธนสนิธิ จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท นทีชยั จํากดั 
     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากดั 
     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 
     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั 
     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล  

(ประเทศไทย) จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท ยไูนเตด็ ไวน์เนอรี่ แอนด์ดสิทิลเลอรี่ 

จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 

     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท สีมาธรุกิจ จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากดั 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

ชื่อ-สกุล 
และตาํแหน่ง  อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  
 

     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท หลกัชยัค้าสรุา จํากดั 
     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาหารเสริม จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนที่ 1 และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากดั 

     ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ Best Spirits Company Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Distillers Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ InterBev (Singapore) Limited 

     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 

     ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ Inver House Distillers Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ Super Brands Company Pte. Ltd. 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จฬุา ยไูนเต็ด จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิเศษกิจ จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จํากดั 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

ชื่อ-สกุล 
และตาํแหน่ง  อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  
 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปฐมภกัดี จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากดั 
3. นายวกิรม คุ้มไพโรจน์ 
 กรรมการอิสระและ 

65 - อกัษรศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิา
ประวตัศิาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- ปริญญาโท สาขาวิชาประวตัศิาสตร์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  
Michigan State University  

- ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวชิา
ประวตัศิาสตร์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  
Michigan State University  

- ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ 
สาขา Humanities จาก 
Schiller International University  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program  
รุ่น 63 ปี 2550 

0 - 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2550 – ปัจจบุนั 
2550 – 2552 
2549 - 2550 
2546 – 2549 

 

2545 

 

ที่ปรึกษากิตตมิศกัดิ ์
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
เอกอคัรราชฑตู  
ณ กรุงลอนดอน 
 
เอกอคัรราชฑตู  
ณ กรุงโรม 
 

หอการค้าองักฤษ 
บริษัท ดราก้อนวนั จํากดั (มหาชน) 
บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
สหราชอาณาจกัร และไอร์แลนด์ 
 
 
อิตาลี 

       
 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

ชื่อ-สกุล 
และตาํแหน่ง  อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  
 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

65 - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาโท Master of Business 
Administration (M.B.A.) Syracuse 
University U.S.A. (ด้วยทนุ USAID) 

- ประกาศนียบตัรการประกนัวนิาศภยั
ระดบัสงู Swiss Insurance Training Center, 
Switzerland (ด้วยทนุ Swiss Re) 

- ประกาศนียบตัรการบริหารระดบัสงู 
Australian Management College, Australia 
(ด้วยทนุ COLOMBO) 

- ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสงู (นบส. 1 
รุ่นที่ 18) สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน 

- ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
รุ่นที่ 42 

- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545 

-  

0 ไมม่ี ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

    ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

    ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกบัการเงิน) 
    ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ

และประเมนิผล 
ประจํากระทรวงพาณิชย์ 

    ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สภาธรุกิจประกนัภยัไทย 
    ปัจจบุนั อนกุรรมการในคณะอน ุ

กรรมการพฒันาระบบราชการ
เกี่ยวกบัการสง่เสริมและ
พฒันาองค์กรมหาชน และ
องค์กรรูปแบบอื่นในกํากบัของ
ราชการฝ่ายบริหารที่มิใชส่ว่น
ราชการ 

 

    ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จํากดั (มหาชน) 
       



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 

ชื่อ-สกุล 
และตาํแหน่ง  อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  
 

   
   หลกัสตูร Role of the Chairman 

Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549 

- หลกัสตูร Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2550 

- หลกัสตูร Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นที่ 32/2553 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  
สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 8 

- วฒุบิตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน
การค้าและการพาณิชย์ สถาบนั
วทิยาการการค้า รุ่นที่ 3 

  ปัจจบุนั อิสระ) กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน และสรรหา 

บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

    ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
    ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

       
    ปัจจบุนั กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิสถาบนัโรคไตภมูิราชนครินทร์ 
    2544-2549 อธิบดีกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ 

     2549-2551 รองประธานสภานิตบิญัญตัิ
แหง่ชาต ิ

 

     2544-2551 กรรมการใน
คณะกรรมการนโยบาย
สถาบนัการเงิน  

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9 

ชื่อ-สกุล 
และตาํแหน่ง  อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  
 

5. นายชยั จรุงธนาภิบาล 

กรรมการอิสระและ 
56 - ปริญญาตรีบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาโทบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทยบริษัทไทย 

0 - 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ    2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

  - Audit Committee Program 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย 
  2545 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 

     2543 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํากดั (มหาชน) 

     2553 - 2540 กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน 

กลุม่บริษัทไมเนอร์ 

6. นายประสทิธิ์ โฆวไิลกลู 

 กรรมการอิสระ  

 

68 - นิตศิาสตร์บณัฑิต LL.B  

(เกียรตนิิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- นิตศิาสตร์มหาบณัฑิต LL.M  

มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย (นิวยอร์ก) 

สหรัฐอเมริกา 

0 - 2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหา และกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทน 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

        



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 

ชื่อ-สกุล 
และตาํแหน่ง  อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  
 

  - เนตบิณัฑิตยไทย   2553-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

  - ประกาศนียบตัรการสอบสิทธิมนษุยชน 

มหาวทิยาลยัสตราบรู์ก ฝรั่งเศส 

  2552-ปัจจบุนั กรรมการสภาจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  - ประกาศนียบตัรการประเมินคา่

อสงัหาริมทรัพย์สถาบนัปฏิรูปที่ดนิไต้หวนั 

ร่วมกบั Lincoln Land Institute, 

Massachusetts, U.S.A 

  2551-ปัจจบุนั กรรมการและคณะกรรมการปิ
โตรเลี่ยม 

กระทรวงพลงังาน 

    2550-ปัจจบุนั กรรมการคณะกรรมการกํากบั
การซือ้ขายสนิค้าเกษตร
ลว่งหน้า 

กระทรวงพาณิชย์ 

     2554-ปัจจบุนั อาจารย์บรรยายพิเศษ 
(ปริญญาตรี) คณะนิตศิาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

     2540-ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการจดัการ
ทรัพย์สนิ 

สภากาชาดไทย 

     2535-ปัจจบุนั ผู้บรรยายสํานกัอบรมศกึษา
กฎหมายแหง่เนตบิณัฑิตยสภา 

 

     2532-ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะที่ 7 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11 

ชื่อ-สกุล 
และตาํแหน่ง  อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  
 

7. นายแมท ธิว  กิ จ โ อธาน 

กรรมการและกรรมการ 
44 - ปริญญาตรี สาขาพาณิชย์ศาสตร์ 

University of Toronto ประเทศแคนาดา 

- ปริญญาโท สาขาการจดัการ 
Imperial College (Management School), 

University of London ประเทศองักฤษ 

- ผา่นการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) 

- Directors Certification Program (DCP) 

0 - 2553-ปัจจบุนั กรรมการและ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการ 
(เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ 

   2553-ปัจจบุนั กรรมการและ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

ลงนามผกูพนับริษัท) 
   2553-ปัจจบุนั กรรมการและ 

กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

    2552-ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ
ใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีอีซี เวลิด์ จํากดั (มหาชน) 
     ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) 
     ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ Best Spirits Company Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Distillers Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ InterBev (Cambodia) Co., Ltd. 

     ปัจจบุนั กรรมการ InterBev (Singapore) Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12 

ชื่อ-สกุล 
และตาํแหน่ง  อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความ 
สัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  
 

     ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ Inver House Distillers Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited 

     2549-2552 กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตักิาร 

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

     2547-2549 Vice President, Business 
Management, Asia Pacific 

Gillette Asia Pacific Group 
ประเทศสงิคโปร์ 

     2538-2547 Brand Marketing Director, 
Asia Pacific 

PepsiCo Inc. 

     2533-2538 Product Group Manager บริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
8. นายโช เอวี่ย จิน้ 

กรรมการและที่ปรึกษา 
50 ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน สาขาวารสารและ 

สิง่ตีพมิพ์ มหาวทิยาลยัซื่อซิง 
0.662 - 2543-ปัจจบุนั กรรมการ  

และกรรมการบริหาร 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

โรงงาน    2543-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 
(เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ 

ลงนามผกูพนับริษัท) 

    2544-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13 

 

ชื่อ-สกุล  
และตาํแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
หน่วยงาน / บริษัท 

 

9. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 

กรรมการและรองประธาน
กรรมการบริหาร 

56 - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั
หนึ่ง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- วฒุบิตัรคอมพิวเตอร์บริหาร  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- Mini MBA สาขา Leadership Management 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ผา่นการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Directors Certification Program (DCP) 

0 - 2550-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

(เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ    2550 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
ลงนามผกูพนับริษัท)    2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล  

เอสเตท (ระยอง) จํากดั 
    2549 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
    2549 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

     2546 - 2553 กรรมการผู้ชว่ยกรรมการ
ผู้ อํานวยการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

     ปัจจบุนั กรรมการรองกรรมการ
ผู้ อํานวยการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

     ปัจจบุนั กรรมการและรอง
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากดั 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14 

ชื่อ-สกุล  
และตาํแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
หน่วยงาน / บริษัท 

 

     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท สรุาบางยี่ขนั จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท แก่นขวญั จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท เทพอรุโณทยั จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท อธิมาตร จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอส.การสรุา จํากดั 

     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 
และรองประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ธนสนิธิ จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยโมลาส จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล  

(ประเทศไทย) จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาหารเสริม จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบียร์อาชา จํากดั 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15 

ชื่อ-สกุล  
และตาํแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
หน่วยงาน / บริษัท 

 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนที่ 2 บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนที่ 3 International Beverage Holdings Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Distillers Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (China) 
Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ InterBev Trading (China) Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ Inver House Distillers Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ Super Brands Company Pte. Ltd. 

     2554-ปัจจบุนั กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

     2544-ปัจจบุนั   
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พิเศษกิจ จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จํากดั 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 16 

ชื่อ-สกุล  
และตาํแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
หน่วยงาน / บริษัท 

 

10. นายอวยชัย ตันทโอภาส 

กรรมการและรองประธาน 
61 - ปริญญาตรี Accounting 

St Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโทบริหารธรุกิจ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- เกียรตบิตัรหลกัสตูร Advance Management 
Program European Institute of Business 
Administration (INSEAD) ประเทศฝรั่งเศส 

- ผา่นการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Directors Accreditation Program (DAP) 
Directors Certification Program (DCP) 

0 - ปัจจบุนั กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

กรรมการบริหาร 
(เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ 

   ปัจจบุนั กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

ลงนามผกูพนับริษัท)    ปัจจบุนั กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

    2548 - 2553 กรรมการผู้ชว่ยกรรมการ
ผู้ อํานวยการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

    ปัจจบุนั กรรมการรองกรรมการ
ผู้ อํานวยการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นํายคุ จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นําเมือง จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นําทิพย์ จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นํานคร จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 
     ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนที่ 1 บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากดั 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 17 

ชื่อ-สกุล  
และตาํแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
หน่วยงาน / บริษัท 

 

     ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Distillers Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Limited 

     ปัจจบุนั กรรมการ InterBev (Singapore) Limited 

     2538-2545 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากดั 
     2537-2538 กรรมการผู้จดัการ บริษัท สารินพรอพเพอร์ตี ้จํากดั 
     2531-2537 กรรมการผู้ อํานวยการ บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากดั 
     2522-2526 ผู้จดัการกลุม่ผลติภณัฑ์ บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) 

จํากดั 
11. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 

กรรมการและกรรมการ 
55 - ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์ (วทิยาศาสตร์การ

อาหาร)  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตนิิยมอนัดบั
สอง)  
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  
Massey University ประเทศเดนมาร์ค 

- ด้านการผลติเบียร์  
The Scandinavian School of Brewing 
ประเทศเดนมาร์ค 

0 - 2549-ปัจจบุนั กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริหาร 
(เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ 

   2549-ปัจจบุนั กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

ลงนามผกูพนับริษัท)    2549-ปัจจบุนั กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

    2549-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการ 

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) 
จํากดั 

    2547-ปัจจบุนั กรรมการผู้ชว่ยกรรมการ
ผู้ อํานวยการใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 18 

ชื่อ-สกุล  
และตาํแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
หน่วยงาน / บริษัท 

 

   
- ปริญญาเอกวศิวกรรมศาสตร์ 

Technical University Berlin  
ประเทศเยอรมนี 

- ผา่นการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

Directors Accreditation Program (DAP) 

  ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการ 

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล  

(ประเทศไทย) จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาหารเสริม จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบียร์อาชา จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วทิยาทาน จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากดั 
     ปัจจบุนั กรรมการ  



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 19 

ชื่อ-สกุล  
และตาํแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
หน่วยงาน / บริษัท 

 

12. นายไพบลูย์ คจุารีวณิช 54 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี การบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0 ไมม่ี 2534-2543 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
รองกรรมการผู้จดัการ     รองประธานกรรมการ- 

ฝ่ายขาย 
บริษัท เบสต์สปิริต จํากดั 

หมายเหต ุนายไพบลูย์  
คจุารีวณิช เป็นผู้บริหาร และ  

    รองประธานกรรมการ- 
ฝ่ายการเงิน 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 

ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น       บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากดั 
กรรมการบริหารเมื่อวนัที่ 24 
กมุภาพนัธ์ 2554 

      บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากดั 

13. นายไพศาล อา่วสถาพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 

46 ปริญญาตรีบริหารธรุกิจ 
Indiana Institute of Technology, Fort Wayne, 
Indiana, USA 

ปริญญาโทบริหารธรุกิจ สาขาธรุกิจระหวา่ง
ประเทศ 
Johnson & Wales University, Providence, 
Roade Island, USA 

0 ไมม่ี  

2553-ปัจจบุนั 
2550-2553 

 

รองกรรมการผู้จดัการ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

     2547-2550 ผู้ อํานวยการฝ่าย
ปฏิบตักิาร 

 

หมายเหต ุนายไพศาล  
อา่วสถาพร เป็นผู้บริหาร และ 

   2545-2547 ผู้ อํานวยการฝ่าย
ปฏิบตักิารและอบรม 

Global Kitchen Co., Ltd. 

ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั ้ง ใ ห้ เ ป็ น 
กรรมการบริหารเมื่อวนัที่ 24 
กมุภาพนัธ์ 2554 

    2542-2545 ผู้จดัการเขต Yum Brands 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 20 

ชื่อ-สกุล  
และตาํแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
หน่วยงาน / บริษัท 

 

14. นายอนิรุทธิ์ มหธร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

41 ปริญญาตรี BA Western Michigan University, 
Kalamazoo, Michigan USA. 

0 ไมม่ี ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

  ปริญญาโท MBA Depaul University, Chicago, 
Illinois, USA. 

  2550-2552 Marketing Director บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 

     2539-2549 Marketing Director PepsiCo International 

     2536-2538 Brand Manager Lever Brother (Thailand) 

15. นายสญัญา ยศนนัท์ 
ผู้ อํานวยการฝ่าย
ทรัพยากรมนษุย์ 

49 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาโท ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต
(รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยั
รามคําแหง 

0 ไมม่ี ปัจจบุนั 
 

ผู้ อํานวยการฝ่าย
ทรัพยากรมนษุย์ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
 

    2549 – 2551 ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร บริษัท พีเอซี (สยาม) จํากดั 
    2547 – 2549 

 
ผู้จดัการอาวโุสฝ่าย
ทรัพยากรมนษุย์ 

บริษัท สามารถคอร์ปอร์เรชัน่  
จํากดั (มหาชน)  

  
 
 
 

  2541 – 2547 
 

ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและ
ธรุการ 

บริษัท กะรัต สขุภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 21 

ชื่อ-สกุล  
และตาํแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
หน่วยงาน / บริษัท 

 

       
       
    2537 – 2541 

 
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่าย
บริหาร 

กลุม่บริษัทวอ่งวานิช 

    2533 – 2537 
 

ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากร
มนษุย์ 

กลุม่บริษัทสีทีโอเอ 

       

16. นายสงวน พงษ์หวา่น 
ผู้ อํานวยการฝ่าย
ตรวจสอบ 

55 
 

ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจสําหรับผู้บริหาร  
สถาบนัศศนิทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี สาขาบญัชี  คณะพาณิชย์ศาสตร์ฯ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มธัยมศกึษา โรงเรียน อสัสมัชญั กรุงเทพฯ 
วฒุบิตัรผู้ตรวจสอบภายในวชิาชีพ (CPIAT – 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต CPA – สภาวิชาชีพ
บญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์) 

0 ไมม่ี ปัจจบุนั 
 
 

2542 – 2552 
 
 

2533 – 2541 
 
 

2532 - 2533 
 

ผู้ อํานวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
 
หุ้นสว่น และ
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการ และผู้จดัการ
อาวโุสด้านสอบบญัชี 
 
ผู้จดัการด้านสอบบญัชี 
 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
 
เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย 
 
 
เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย 
 
 
เคพีเอ็มจี ในประเทศสหราชอาณาจกัร 
 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 22 

ชื่อ-สกุล  
และตาํแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
ณ วันที่  
31 ธ.ค. 
2553 

ความสัมพั
นธ์ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
หน่วยงาน / บริษัท 

 

ผู้ตรวจสอบและรับรองบญัชี (CPTA – 
กรมสรรพากร ) 
 

 
หมายเหต ุ แสดงเฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ยงัอยูใ่นตําแหน่งในปี 2554 สิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2554 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 2-1 

รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปี 2553 

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
นายณรงค์ 

ศรีสอ้าน 

นายฐาปน 

สิริวฒันภกัดี 

นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานิช 

นายชยั 

จรุงธนาภิบาล
นายประสิทธิ์ 
โฆวิไลกลู 

นายแมทธิว 

กิจโอธาน 
นายโช 
เอวี่ย จิน้ 

นายสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชยั 
ตนัทโอภาส 

นายพิษณุ 
วิเชียรสรรค์ 

นายไพบลูย์ 

คจุารีวณิช 

นายไพศาล 
อา่วสถาพร 

นายอนิรุทธิ์ 

มหธร 

นายสญัญา 

ยศนนัท์ 

นายสงวน  
พงษ์หว่าน 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป S C D EC S VC D VEC ID AD ID AD ID AD ID S D ED MD S D ED S D ED S D ED S D ED SEVP SEVP M M M 

บริษัทย่อย                 

บจ. โออิชิ ราเมน S C D EC S VC D VEC     S D ED MD S D ED S D ED S D ED S D ED SEVP M M M M 

บจ. โออิชิ เทรดดิง้ S C D EC S VC D VEC     S D ED MD S D ED S D ED S D ED S D ED SEVP M M M M 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง                 

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ S VC D 
VEC 

S D MD     SEVP  S D  SEVP S D SEVP S D SEVP      

บมจ. ยูนิเวนเจอร์  S D EC  ID AD     S D ED        

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  S D  ID     S D ED        

บมจ. อาหารสยาม  S VC D   ID AD ID   S D ED        

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์     ID AD            

บมจ. สยามฟิวเจอร์     S D            

บจ. สรุาบางยี่ขนั S C D        S VC D        

บจ. ไทย เบเวอร์เรจ แคน EC        S D        

บจ. ทศภาค  S VC D EC            D   

บมจ. อตุสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย                 

บมจ. ทรู คอร์เปอร์เรชัน่ ID                

บจ. ธนากรผลิตภณัฑ์นํา้มนัพืช S C                

บมจ. ดับ๊เบิล้ เอ (1991) S C D                

บจ. เทเลคอมโฮลดิง้ S D                

บจ. สรุากระทิงแดง (1988)  S VC D               

บจ. เบียร์ช้าง  S D         S D      

บจ. ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์  S D               

บจ. อิสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเรียลเอสเตท 

(ระยอง) 
        S D        

บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย  S C D       S D        



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 2 

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
นายณรงค์ 

ศรีสอ้าน 

นายฐาปน 

สิริวฒันภกัดี 

นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานิช 

นายชยั 

จรุงธนาภิบาล
นายประสิทธิ์ 
โฆวิไลกลู 

นายแมทธิว 

กิจโอธาน 
นายโช 
เอวี่ย จิน้ 

นายสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชยั 
ตนัทโอภาส 

นายพิษณุ 
วิเชียรสรรค์ 

นายไพบลูย์ 

คจุารีวณิช 

นายไพศาล 
อา่วสถาพร 

นายอนิรุทธิ์ 

มหธร 

นายสญัญา 

ยศนนัท์ 

นายสงวน  
พงษ์หว่าน 

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้  S C D MD        S VC D       

บจ. ไทยโมลาส  S C D       S D        

บจ. ธนสินธิ  S C D       S D        

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล  S C D       S D  S D      

บจ. นทีชยั  S VC D               

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอร์ยี่  S C D       S D        

บจ. ไทยดริง้ค์  S C D       S VC D S VC D       

บจ. แพนอินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) 
 S C D       S D  S D      

บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) S C D S VC D       S D        

บจ. ยไูนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ดิสทิลเลอรี่  S VC D               

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก  S VC D EC       S VC D VEC S D       

บจ. สีมาธุรกิจ  S VC D               

บมจ. เบียร์ไทย (1991) S VC D EC S D VEC         S D MD      

บจ. คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) S C D S VC D         S D MD      

บจ. หลกัชยัค้าสรุา  S VC D               

บจ. อาหารเสริม  S C D       S D  S D      

บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)         S D SEVP        

บจ. จรัญธุรกิจ 52  S C D       S D  S D      

บจ. แก่นขวญั S C D        S VC D        

บจ. เทพอรุโณทยั S C D        S VC D        

บจ. อธิมาตร S C D        S VC D        

บจ. เอส.เอส.การสรุา S C D        S VC D        

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง  S C D       S D S D S D      

บจ. เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชัน่แนล           S D      

บจ. เบียร์อาชา         S D  S D      

บจ. นํายคุ          S D       

บจ. นําเมือง          S D       



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 3 

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
นายณรงค์ 

ศรีสอ้าน 

นายฐาปน 

สิริวฒันภกัดี 

นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานิช 

นายชยั 

จรุงธนาภิบาล
นายประสิทธิ์ 
โฆวิไลกลู 

นายแมทธิว 

กิจโอธาน 
นายโช 
เอวี่ย จิน้ 

นายสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชยั 
ตนัทโอภาส 

นายพิษณุ 
วิเชียรสรรค์ 

นายไพบลูย์ 

คจุารีวณิช 

นายไพศาล 
อา่วสถาพร 

นายอนิรุทธิ์ 

มหธร 

นายสญัญา 

ยศนนัท์ 

นายสงวน  
พงษ์หว่าน 

บจ. นําทิพย์          S D       

บจ. นํานคร          S D       

บจ. วิทยาทาน           S D      

International Beverage Holdings Limited S VC D S VC D MD     S D  S VC D        

Best Spirits Company Limited  S D     S D          

InterBev (Singapore) Limited  S D     S D   S D       

InterBev (Cambodia) Co., Ltd.       S D          

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.  S D     S D          

Blairmhor Limited  S D     S D  S D S D       

Blairmhor Distillers Limited  S D     S D  S D S D       

Inver House Distillers Limited  S D     S D  S D        

International Beverage Holdings 
(UK) Limited S VC D S D     S D  S D        

International Beverage Holdings 
(China) Limited  S VC D     S D  S D        

InterBev Trading (China) Limited         S D        

Super Brands Company Pte. Ltd.  S D       S D        

บจ. ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี  D               

บจ. จุฬา ยไูนเต็ด  S D               

บจ. พิเศษกิจ  S D       S D        

บจ. อเดลฟอส  S D       D        

บจ. ปฐมภกัดี  S D               

บจ. อาคเนย์ประกนัภยั  S D               

บจ. อาคเนย์ประกนัชีวิต  S D               

บจ. อาคเนย์แคปปิตอล  S D               

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั    ID AD             

บมจ. ไทยรับประกยัภยัต่อ    ID             

บมจ. แพรนด้า จิวเวลลี่                 

บมจ. ทีมพรีซิชัน่     ID AD            

บมจ. ค้าเหลก็ไทย     AD            



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 4 

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
นายณรงค์ 

ศรีสอ้าน 

นายฐาปน 

สิริวฒันภกัดี 

นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานิช 

นายชยั 

จรุงธนาภิบาล
นายประสิทธิ์ 
โฆวิไลกลู 

นายแมทธิว 

กิจโอธาน 
นายโช 
เอวี่ย จิน้ 

นายสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชยั 
ตนัทโอภาส 

นายพิษณุ 
วิเชียรสรรค์ 

นายไพบลูย์ 

คจุารีวณิช 

นายไพศาล 
อา่วสถาพร 

นายอนิรุทธิ์ 

มหธร 

นายสญัญา 

ยศนนัท์ 

นายสงวน  
พงษ์หว่าน 

บมจ. บ้านปู                 

บจ. จนัทบุรี รีสอร์ต แอนด์ สปา                 

บจ. ที.ซี.ซี แลนด์                 

บจ. ที.ซี.ซี แลนด์ คอมเมอร์เชียล                 

บจ. ที.ซี.ซี แลนด์ เลเชอร์                 

บจ. เอน็.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ 

ดีเวลลอปเมนท์ 
                

บจ. นอร์ธปาร์คกอล์ฟแอนด์ 

สปอร์ตคลบั (สโมสรราชพฤกษ์) 
                

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)    ID AD             

บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั    D             

หมายเหต ุ S : กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม C : ประธานกรรมการ VC : รองประธานกรรมการ 
D : กรรมการบริษัท EC : ประธานกรรมการบริหาร VEC : รองประธานกรรมการบริหาร 
ED : กรรมการบริหาร MD : กรรมการผู้จดัการ SEVP : รองกรรมการผู้จดัการ 
M : ผู้บริหาร AD : กรรมการตรวจสอบ ID  : กรรมการอิสระ 

 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 2-2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ลาํดับที่ รายชื่อกรรมการ บริษัท โออชิิ ราเมน จาํกัด บริษัท โออชิิ เทรดดิง้ จาํกัด 

1 นายณรงค์ ศรีสอ้าน S C D EC  S C D EC 

2 นายฐาปน สริิวฒันภกัดี S VC D VEC S VC D VEC 

3 นายแมทธิว กิจโอธาน S D ED MD S D ED MD 

4 นายโช เอวี่ย จิน้ S D ED S D ED 

5 นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร S D ED S D ED 

6 นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ S D ED S D ED 

7 นายอวยชยั ตนัทโอภาส S D ED S D ED 

หมายเหต ุ

S : กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม C : ประธานกรรมการ VC : รองประธานกรรมการ 
D : กรรมการบริษัท EC : ประธานกรรมการบริหาร VEC : รองประธานกรรมการบริหาร 
ED : กรรมการบริหาร MD : กรรมการผู้จดัการ SEVP : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

M : ผู้บริหาร 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

สว่นที่ 2 หน้าท่ี 1 

ส่วนที่ 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอ
รับรองว่าข้อมลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งใน
สาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลู
อย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็น
สาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการ
ปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2554  
ต่อผู้ สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบ
ตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายไพบลูย์ คจุารีวณิช เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือช่ือของนายไพบลูย์ คจุารีวณิช กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้อง
ของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ  

2. นายโช เอว่ีย จิน้ กรรมการ  

ผู้รับมอบอาํนาจ 

ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายไพบลูย์ คจุารีวณิช รองกรรมการผู้จดัการ  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ท่าน ท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 
และนายชยั จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททัง้ 3 ท่าน ไมมี่สว่นร่วมใน
การบริหาร รวมทัง้ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออ่ืน ๆ 

ตลอดปี 2553 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตของความรับผิดชอบ 
ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ข้อกําหนดต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบัตรและแนวทางปฏิบัติท่ี
ตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการกํากับดแูลกิจการท่ีดี การสอบทานงบการเงิน การสอบทาน
ความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมลูของรายการระหว่างบริษัทกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั และรายการ 
ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน และการพฒันา
ระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการกํากับดแูลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด 
และพิจารณาคัดเลือก และแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทัง้การพิจารณาเร่ืองการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบติังาน คณุภาพของบริการ และความเหมาะสมของคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดแูลให้บริษัทมีการดําเนินงานตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน เพ่ือให้บริษัท
มีการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง 

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวมทัง้สิน้ 10 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน
ได้เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้ได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรับทราบ
ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนํากลับไปดําเนินการแก้ไขและปรับปรุง 
รวมทัง้หาทางป้องกนัมิให้เกิดข้อบกพร่องนัน้อีก 

ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2553 มีดงันี ้

1.) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีสอบทาน งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2553  
ของบริษัทก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่ารายการ



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 2 

 

ทางการเงิน รายการท่ีเก่ียวโยงระหว่างบริษัทกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญั ได้ทําขึน้อย่างถกูต้องและมีความ
น่าเช่ือถือ ในการนีไ้ด้เชิญผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุในวาระการประชมุท่ีเก่ียวข้องเพ่ือซกัถามประเด็นท่ี
เป็นสาระสําคญั โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีเก่ียวกับการจดัทํางบการเงินโดยฝ่ายบริหารของบริษัทให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และจัดทําขึน้ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของ
ประเทศไทย เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบมัน่ใจว่างบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญั 
รวมทัง้รายการท่ีเกิดขึน้ระหว่างบริษัทกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัอย่างถกูต้องและเพียงพอตาม
มาตรฐาน การตีความ แนวปฏิบติั และหลกัการท่ีกล่าวข้างต้น นอกจากนีย้งัได้จดัให้มีวาระการประชุม
ร่วมกันเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ สอบบัญชี ตามแนวทางท่ีกําหนดใน
ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเปิดโอกาสให้หารือร่วมกนัในประเด็นตา่ง ๆ โดยไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วมประชมุด้วย  

3.) การพจิารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระและการปฏิบติัตามข้อกําหนดของวิชาชีพอ่ีน ๆ 
ผลการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานบริการท่ีผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากดั ได้ให้แก่บริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็น 
และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ในด้านการจัดทํารายงานทางการเงิน และการปรับปรุงด้านการ
ควบคมุภายในของบริษัท 

4.) การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีในการกํากับดแูลการดําเนินงานของบริษัทตามหลกัการ และแนวทาง
ในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
ดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทมีการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีตอ่ไป 

5.) พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงาน และแผนการตรวจสอบประจําปีตลอดจนการ
กาํกับดูแลการปฏบัิตงิานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีพิจารณา และอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการ
ตรวจสอบประจําปี 2553 ตลอดจนกํากับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้พิจารณาถึง 
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การกํากับดแูล การบริหารความเส่ียง และการควบคมุภายในของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังให้คําแนะนําแก่หน่วยงานตรวจสอบภายในสําหรับเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้เกิดการปรับปรุงและ
สามารถปฏิบติังานให้มีประสทิธิภาพอย่างตอ่เน่ือง 

6.) สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีในการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม ของระบบและกิจกรรม
การควบคมุภายในของบริษัทจากรายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และติดตามให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามและเพ่ือให้มัน่ใจว่า ฝ่ายบริหารได้แก้ไขและหรือ
ปรับปรุงการควบคมุ และมาตรการป้องกนั อย่างเหมาะสมและภายในเวลาท่ีกําหนด ภายหลงัจากท่ีฝ่าย
บริหารได้เห็นพ้องกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นสําคญัท่ีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้พบจากการปฏบิติังาน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระจากกรรมการบริหาร และฝ่ายบริหารของบริษัท 
โดยได้ให้ความสําคญัอย่างย่ิงกบัการควบคมุภายใน เพ่ือให้บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการควบคมุภายใน
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ได้รายงานเร่ืองสําคญัต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ 
โดยพิจารณาจากรายงานท่ีได้รับจากการปฏิบติังานของหนว่ยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2553 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุภายในโดยรวมอย่างเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของการ
ควบคมุภายใน หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างเป็นสาระสําคัญ นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารให้ความสนใจ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเน่ือง และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลมากย่ิงขึน้ 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (นายวิกรม คุ้มไพโรจน์) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้ให้ความสําคญัอย่างย่ิงกบัการจดัให้มีระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
และมุ่งมัน่อย่างย่ิงท่ีจะยกระดบัของการกํากับดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทได้ถือปฏิบติัตามแนวทาง
ปฏิบติัสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้บริษัทเช่ือมัน่ว่าการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทสามารถเพ่ิมมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่ให้กับผู้ ถือหุ้น 
(Fiduciary Duty) ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการกํากบั
ดแูลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกบัแนวทางของ ตลท. อีกทัง้ยงัจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เป็นประจํา 
โดยความมุ่งหวงัท่ีจะยกระดบัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทให้ทดัเทียมกบับริษัทชัน้นําอ่ืน ๆ ให้ได้ ทัง้นี ้
เพ่ือการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของบริษัท อันได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ และการ
เจริญเติบโตของบริษัทอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเช่ือมัน่ว่า ระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการเป็นส่วนสําคญัในการ
นํามาซึง่ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ จงึได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีครอบคลมุเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

- จดัให้มีระบบซึง่ให้ความมัน่ใจได้ว่า ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียจะได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียม
กนั และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

-  กํากับ ดูแล ฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย และ
จริยธรรมทางธรุกิจ 

-  กํากับ ดูแล การดําเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

- จดัให้มีระบบการควบคมุ และบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
- กําหนดข้อประพฤติปฏิบติัสําหรับการประกอบธุรกิจสําหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

สําหรับใช้เป็นแนวทางยดึถือปฏิบติั 

ทัง้นี ้บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีว่าเป็นรากฐานสําคัญในการท่ีจะ
พฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดําเนินกิจการภายใต้กรอบของข้อปฏิบติัตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังาน ก.ล.ต.) และ 
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ตลท.  ซึ่งอ้างอิงหลักการท่ีเป็นสากลของ  Organization for Economic CO-operation and Development 
(OECD) ท่ีประกอบด้วย 5 หมวดหลกัอย่างเคร่งครัดตลอดมา ดงันี ้

สทิธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่า ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยควบคมุบริษัทผ่าน
การแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทให้ทําหน้าท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจท่ีสําคัญของบริษัท บริษัทจึง
สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีสว่นแบ่งใน
กําไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงใน 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น  
การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และการ
อนมุติัรายการพิเศษ เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสําคัญท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
รวมถึงอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุ การได้รับข้อมลูสารสนเทศ และการใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยในการประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายมี
สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อบริษัท อีกทัง้ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกระบวนการ
ต่าง ๆ ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการประชุม เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยทัง้นี ้
บริษัทได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมหนงัสือเชิญประชมุสําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ เพ่ือให้
ผู้ ถือหุ้นสามารถแตง่ตัง้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ หรือแต่งตัง้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือร่วม
ประชมุได้โดยออกเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบ ุ

โดยในการประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมอย่าง
ละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิผล อีกทัง้  
ในการประชุมทุกครัง้ ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมถึงได้มีการบนัทึกการ
ประชมุไว้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมลูท่ีเพียงพอต่อการ
พิจารณาในแตล่ะวาระก่อนการประชมุ มีโอกาสซกัถามกรรมการในท่ีประชมุ และมีสิทธิมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วม
ประชมุ นอกจากนัน้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบ
ฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุและออกเสียงลงมตแิทน 
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บริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
สําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนจะเป็นการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชมุตามท่ี
เห็นสมควร ในการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการร่วมออกความคิดเห็น 
และตัง้คําถามใด ๆ ต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีเสนอได้อย่างไม่จํากดัเวลา ซึ่งประธาน 
ท่ีประชุม กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมทําหน้าท่ีชีแ้จงตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ตลอดจน 
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นทกุราย อีกทัง้ยงัได้มีการบนัทึกประเด็นซกัถาม และข้อคิดเห็นท่ี
สําคญัไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้กําหนดนโยบายให้ดแูล และปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้น และสนบัสนนุ
ให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นโยบายท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติต่อ 
ผู้ ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และสอดคล้องกบัข้อปฏิบติัตามข้อบงัคบั และ
กฎระเบียบของ ตลท. และสํานักงาน ก.ล.ต.  รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีสําคัญ คณะกรรมการบริษัท
ตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยจะไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ 
ผู้ ถือหุ้น 

การปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัอย่างย่ิงต่อการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยได้มี
การกําหนดนโยบายให้ดแูลและปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้ปฏิบติัตามแนวทางท่ี
กําหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร และ 
ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้รับสิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกัน  
โดยผู้ ถือหุ้นทกุรายสามารถมัน่ใจได้ว่าได้รับการปฏิบติัท่ีเทา่เทียมกนั และเป็นธรรมจากบริษัทอย่างแน่นอน 

นอกจากนี ้บริษัทยังได้กําหนดให้นโยบายดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้การสนับสนุนให้ 
ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับสทิธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของบริษัท และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎระเบียบของ ตลท. และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึง
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย โดยคณะกรรมการได้มุ่งเน้นให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของ ตลท. และสํานกังาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทกุท่านทําการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วน
ได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขดัแย้งของ



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 7 

 

ผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดให้กรรมการ และ
ผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียกบัธรุกรรมท่ีทํากบับริษัทไมมี่สว่นร่วมในการตดัสนิใจทําธรุกรรมดงักลา่ว 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมีการกําหนดมาตรการป้องกันกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลู
ภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน เช่น การซือ้
ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน (Insider Trading) หรือการนําข้อมลูภายในไปเปิดเผยกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบั
กรรมการและผู้บริหาร ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวมไว้อย่างเข้มงวด เป็นต้น 

โดยทัง้นี ้ในส่วนของการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน ทางบริษัทได้กําหนดให้ผู้ บริหารรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานกังาน ก.ล.ต.  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกําหนดห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนําข้อมลูภายในท่ีมีสาระสําคญัของบริษัทซึ่ง
ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวั ซึง่รวมถึงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดย
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีทราบข้อมลูภายในจะต้องงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนหากผู้บริหารหรือพนกังานคนใดกระทําผิด
วินยัจะต้องได้รับโทษซึ่งมีตัง้แต่การตกัเตือน จนถึงการเลิกจ้างโดยบริษัทได้มีการกําหนดนโยบายดงักล่าวอย่าง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการห้ามมิให้พนกังานของบริษัททกุรายทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วงท่ีได้รับข้อมลูท่ี
สําคญั และมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนอย่างน้อย 
30 วนัลว่งหน้า ก่อนเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตอ่สาธารณชน 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อเร่ืองสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มทัง้ภายในและ
ภายนอก โดยตระหนกัดีว่าผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัททกุรายจะต้องได้รับการดแูลจากบริษัทอย่างดีท่ีสดุตามสิทธิท่ี
มีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยได้กําหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ มีส่วน 
ได้เสียในการสร้างความมัง่คัง่ทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ โดยทัง้นีใ้นระบบการกํากบัดแูลกิจการมีผู้ มี
สว่นได้เสียหลายกลุม่ด้วยกนั ท่ีสําคญัได้แก่ ลกูค้า พนกังาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทนุ เจ้าหนี ้และชมุชนท่ีบริษัท
ตัง้อยู่ สงัคมหรือภาครัฐ และกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนได้แก่ คูแ่ข่ง เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ โดยคํานึงถึงสิทธิของ
ผู้ มีสว่นได้เสียดงักล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงท่ีมีกบับริษัท และไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ
ของผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นัน้  
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คณะกรรมการบริษัทมีความตัง้ใจในการท่ีจะพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้าง
เสริมผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ี
เก่ียวข้องให้ผู้ มีส่วนได้เสียเหลา่นัน้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพ่ือให้สามารถทําหน้าท่ีในการมีสว่นร่วมดงักลา่วได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

บริษัทตระหนกัดีว่า ผลการดําเนินงานท่ีดีของบริษัทเกิดขึน้จากการได้รับความสนบัสนุนท่ีดีจากผู้ มีส่วน
ได้เสีย (Stakeholders) กลุม่ต่าง ๆ จึงได้กําหนดนโยบายท่ีจะสนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้ ท่ีมี
สว่นได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกนั และดแูลให้ความมัน่ใจว่าผู้ มีสว่นได้เสียทกุรายจะได้รับการคุ้มครอง 
และปฏิบติัด้วยดี โดยได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโต และ
ผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เน่ืองในระยะยาว 

พนกังาน : - ดแูลและปฏิบติัตอ่พนกังานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

  - บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า และต้องได้รับการ
ปฏิบัติท่ีเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ 
พร้อมกับให้ความมัน่ใจในคณุภาพชีวิตและความปลอดภยัในการทํางาน 
รวมทัง้จดัให้มีสวสัดิการอย่างเหมาะสม 

ลกูค้า : - บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคณุภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความ
พงึพอใจสงูสดุของลกูค้า 

-  เอาใจใส่ และดแูลรับผิดชอบต่อลกูค้าอย่างดีท่ีสดุ โดยการรักษาคณุภาพ 
และมาตรฐานของสนิค้า    

-  จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลทําหน้าท่ีรับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพ่ือรีบ
ดําเนินการแก้ไขข้อเรียกร้องดงักลา่วให้แก่ลกูค้าโดยเร่งดว่น 

คูค้่า : ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสญัญา โดยบริษัทมุ่งมัน่ท่ี
จะปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม
โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั 

เจ้าหนี ้ : บริษัทจะปฏิบติัตอ่เจ้าหนีท้กุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั รวมถึงยึด
มัน่ในการปฏิบตัิตามเง่ือนไข และข้อตกลงในสญัญาท่ีให้ไว้กบัเจ้าหนีต้่าง ๆ 
อย่างเคร่งครัด 
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คูแ่ข่งขนั : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล และปฏิบัติต่อ
คูแ่ข่งด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการท่ีไมส่จุริต และไมทํ่าลายช่ือเสียงของ
คูแ่ข่งขนั 

สงัคมและสิง่แวดล้อม :   - มีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชน และสงัคม  

-  สร้างจิตสํานึกให้กบัทกุคนในองค์กรในอนัท่ีจะดแูล พฒันา และเสริมสร้าง
สงัคม สิง่แวดล้อม ควบคูไ่ปกบัการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท 

ในการดําเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะให้
ความสําคญัท่ีเท่าเทียมกนั และควบคู่กนัไประหว่างความสําเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการท่ีใช้ในการให้
ได้มาซึง่ความสําเร็จนัน้ ๆ และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทได้จดัทําจรรยาบรรณโออิชิ
กรุ๊ป เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบติัท่ีบริษัทคาดหวงั นบัตัง้แต่การ
ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสงัคมโดยส่วนรวม รวมทัง้ต่อพนกังานด้วยกนัเอง โดยคณะกรรมการจะ
เร่งดําเนินการจดัให้มีกลไกและกระบวนการท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดและตอ่เน่ือง 

ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สิทธิของผู้ มี
สว่นได้เสียเหลา่นีไ้ด้รับการดแูลอย่างดีท่ีสดุ 

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงิน 
และข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และน่าเช่ือถือ แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่าง
เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการมีความมัน่ใจว่าข้อมลูท่ีแสดงในรายงานทางการเงินมีความถกูต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีท่ีเป็นอิสระ โดยตระหนกั
ดีว่าความถกูต้องและคณุภาพของรายงานทางการเงินเป็นเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นและบคุคลภายนอกให้ความสําคญัย่ิง 

บริษัทให้ความสําคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศ ทัง้ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีเก่ียวกบั
ธรุกิจและผลประกอบการของบริษัทท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ให้แก่ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องอย่างทัว่ถึง 
และทนัต่อเวลา ทัง้รายงานข้อมลูประจําปี รายงานประจําปี รายงานข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูสําคญัตามเกณฑ์
กําหนดของ ตลท. และข้อมลูท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยนกัลงทนุ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถ
รับทราบข้อมลูดงักลา่วข้างต้นผา่นช่องทางและส่ือต่าง ๆ ของ ตลท.  หรือสามารถทําการนดัหมายเข้าพบผู้บริหาร
ของบริษัทเพ่ือสอบถามข้อมูลดําเนินกิจการได้ นอกจากนี  ้คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการกําหนด
คา่ตอบแทนท่ีโปร่งใส และขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น 
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รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความสําคัญของความน่าเช่ือถือของรายงาน
ทางการเงินและงบการเงินท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาอนัเป็นจริง 
และสมเหตสุมผล ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความร่วมมือต่อผู้สอบบญัชี และให้ความเป็นอิสระแก่ผู้สอบ
บญัชีของบริษัทอย่างเตม็ท่ีในการตรวจสอบและแสดงความคิดเหน็ท่ีมีตอ่การดําเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทท่ีจดัทําขึน้ รวมถึงสารสนเทศทาง
การเงินท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี โดยดแูลให้ฝ่ายจัดการจัดทํางบการเงิน และข้อมลูทางการเงินให้ถกูต้อง 
ครบถ้วนภายใต้หลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดย
สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติั
อย่างสม่ําเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทํา 
และการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  
ว่าสามารถทําให้บริษัทสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานข้อมลูทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วน 
อีกทัง้ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการดําเนินงานท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ จึงได้จัดตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีสอบทาน และดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบท่ี
เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ อีกทัง้ดแูลให้มีรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ จงึได้จดัให้มีระบบการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ารายงานและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอ และเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้
แสดงในรายงานประจําปีว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เป็นรายงานท่ีมีความ
ถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ และผู้บริหารให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม สามารถท่ี
จะแข่งขนัได้กับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจท่ีมีขนาด
ใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการนัน้เพียงพอท่ีจะจูงใจ และรักษากรรมการและผู้ บริหารท่ีมีคุณภาพ  
โดยบริษัทจะคํานงึถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการจะอยู่



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 11 

 

ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และบําเหน็จกรรมการ ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะได้รับในรูปของเงินเดือนและ
โบนสั 

โดยคณะกรรมบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณา
ค่าตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหาร โดยการให้ผลตอบแทนแก่กรรมการนัน้ บริษัทได้ดําเนินการตามมติจาก 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยได้มีการเปิดเผยจํานวนค่าเบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนต่าง ๆ ท่ีกรรมการได้รับจากบริษัทไว้
ในรายงานประจําปี ทัง้นี ้คา่ตอบแทนสําหรับกรรมการของบริษัทสําหรับปี 2553 มีรายละเอียดดงันี ้

กรรมการ 
ค่าตอบแทน 

รวม 
รายเดือน 

บําเหน็จ
กรรมการ 

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน 720,000 4,851,700 5,571,700

 
ประธานกรรมการและประธานกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

 

2. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี 540,000 3,638,700 4,178,700

 
รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทน 

 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 600,000 3,638,700 4,238,700

 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 480,000 2,021,500 2,501,500

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

5. นายชยั จรุงธนาภิบาล 600,000 3,638,700 4,238,700

 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 
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กรรมการ 
ค่าตอบแทน 

รวม 
รายเดือน 

บําเหน็จ
กรรมการ 

6. นายประสทิธ์ โฆวิไลกลู 270,000 - 270,000

 
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

 

7. นายตนั ภาสกรนที(1) - 2,425,800 2,425,800

 กรรมการและกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

8. นางสาวสนิุสา สขุพนัธุ์ถาวร(2) - 2,425,800 2,425,800

 กรรมการ  

9. นายโช เอว่ีย จิน้ - 2,425,800 2,425,800

 กรรมการ  

10. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร 480,000 2,425,800 2,905,800

 กรรมการและกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

11. นายอวยชยั ตนัทโอภาส 360,000 2,425,800 2,785,800

 กรรมการ  

12. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 480,000 2,425,800 2,905,800

 กรรมการและกรรมการบริหารความเส่ียง  

13. นายสมเกียรติ เจริญกลุ 
กรรมการ 

- 2,425,800 2,425,800

14. นายชลกานต์ บปุผเวส 
กรรมการ 

- 2,425,800 2,425,800

15. นายวีระชยั ตนัติกลุ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

- 404,300 404,300

 รวมค่าตอบแทนรายเดือนและบาํเหน็จ 4,530,000 37,600,000 42,130,000 
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หมายเหต ุ (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 กนัยายน 2553 

(2) ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 6 ตลุาคม 2553  
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู รายงานทางการเงิน และการดําเนินการไว้อย่าง
ชัดเจน โดยกําหนดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจ รวมถึงข้อมูล 
ผลประกอบการของบริษัทท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ําเสมอให้กับผู้ ถือหุ้ น  
นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
สามารถท่ีจะตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

บริษัทถือว่าการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในเป็นความรับผิดชอบสําคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานท่ีต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะหรือข้อมลูผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยได้กําหนดท่ีจะไมใ่ห้ใช้โอกาส หรือข้อมลูท่ีได้
จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตวั โดยจํากัดให้รับรู้ได้เฉพาะ
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ รวมถึงได้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทซึ่งอยู่
ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมูลภายใน รวมถึงสามี ภรรยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทก่อนการประกาศงบการเงินไมน้่อยกว่า 1 เดือน 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท กํากบัดแูลให้การ
บริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ขณะเดียวกนัก็คํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัททุกท่านล้วนเป็นผู้ มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  โดยคณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการไว้อย่างชดัเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานท่ีให้
ความเช่ือมัน่ได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดําเนินไปในลกัษณะท่ีถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดย
กรรมการทุกท่านเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ และลกัษณะการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท พร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  
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โดยตระหนกัดีถึงการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัท และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน โดยได้รับข้อมลูท่ีถกูต้องและครบถ้วน  

โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบติัหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทัง้การอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบติัหน้าท่ี 
ท่ีรับผิดชอบ โดยกรรมการทกุท่านได้อทุิศเวลาเพ่ือปฏบิติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้อย่างเตม็ท่ี 

เพ่ือให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้
จดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพ่ือช่วยศึกษาและกลัน่กรองงานตามความจําเป็น โดยเฉพาะในกรณีท่ีต้อง
อาศยัความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกําหนดนโยบาย บทบาท หน้าท่ีรับผิดชอบกระบวนการทํางาน เช่น 
การดําเนินการประชมุ และการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน 

ภาวะผู้นําและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบตอ่การกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัท โดยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละครัง้  
เพ่ือติดตามผลดําเนินงานของบริษัท และรับทราบเร่ืองดําเนินการท่ีสําคญัของฝ่ายจดัการ  รวมถึงได้จดัให้มีกลไก
ในการกํากบัดแูล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ทัง้ระยะสัน้ 
และระยะยาว   

กรรมการของบริษัททกุทา่นเป็นบคุคลผู้ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลท่ีรับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใสโดย
คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอเป็นกรรมการท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รับ
การบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพ่ือเสนอต่อผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะเปิดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการทกุท่านในรายงานประจําปี   

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมการบริษัทขึน้ โดยคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ใน
หลกัเกณฑ์ของ ตลท. และได้ผ่านการแต่งตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 5 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารจํานวน 7 ท่าน โดยใน
จํานวนกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารนีเ้ป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่านยงัดํารง
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ตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบติัตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้มี
ความอิสระในการบริหารงานตรวจสอบอีกด้วย 

การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกนั เพ่ือแบ่งแยกหน้าท่ีในการกํากับ
ดูแล และหน้าท่ีในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในการบริหารงานต้องดําเนินการภายใต้การ
อนมุติัเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่ต่าง ๆ รวมถึงกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือช่วยในการสอบทาน และถ่วงดลุอํานาจคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการมีการแบ่งแยกหน้าท่ี
อย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสยัทศัน์ 
ภารกิจ กลยุทธ์ และนโยบายกํากับดแูลกิจการ ในขณะท่ีฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีในการบริหารบริษัทตามนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุปกติเป็นประจําทกุไตรมาส และสามารถกําหนดให้มีการ
ประชมุพิเศษเพ่ิมได้ตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระการประชมุไว้ล่วงหน้าอย่างชดัเจน ทัง้วาระรับทราบ 
และวาระเพ่ือพิจารณา ทัง้นี ้ก่อนการประชมุทกุครัง้ เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ พร้อมทัง้เอกสาร
การประชุมท่ีครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมแต่ละครัง้ กรรมการทุก
ท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยเลขานกุารบริษัทจะทําหน้าท่ีบนัทึกการประชมุ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และหลงัจากท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุจะถกูจดัเก็บไว้
พร้อมสําหรับกรรมการ และผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประชมุปกติรวม 10 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชมุของ
คณะกรรมการบริษัทแตล่ะทา่นสรุปได้ ดงันี ้

กรรมการ ตําแหนง่ จํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ 

นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ 8/10 

นายฐาปน สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 7/10 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 10/10 
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กรรมการ ตําแหนง่ จํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ 

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 9/10 

นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 9/10 

นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ 7/10 

นายตนั ภาสกรนที(1) กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 5/10 

นายแมทธิว กิจโอธาน(2) กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 3/10 

นางสาวสนุิสา สขุพนัธุ์ถาวร(3) กรรมการ 6/10 

นายโช เอว่ีย จิน้ กรรมการ 10/10 

นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 10/10 

นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ 10/10 

นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ 10/10 

หมายเหตุ : กรณีกรรมการท่ีมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามข้อมูลท่ีปรากฏ 
ดงัตารางข้างต้นเน่ืองจากมีเหตจํุาเป็น กรรมการท่ีมิได้เข้าร่วมประชุมจะได้แจ้งลาการประชุม
ลว่งหน้าทกุครัง้ 
(1) นายตนั ภาสกรนที ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 

2553 
(2) นายแมทธิว กิจโอธาน ได้รับเลือกเป็นกรรมการและกรรมการผู้ จัดการ แทนนายตัน 

ภาสกรนที ตัง้แตว่นัท่ี 10 กนัยายน 2553 

(3) นางสาวสุนิสา สุขพันธุ์ถาวร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี  
6 ตลุาคม 2553 

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการจํานวน 4 ชุด เพ่ือช่วยในการกํากบัดแูลการปฏิบติังาน
ของบริษัท ได้แก่ 

1.) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยมีวาระในการดํารง
ตําแหนง่คราวละ 3 ปี ดงัรายช่ือต่อไปนี ้
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1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3.  นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานการปฏิบติัของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ของกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทได้กําหนดไว้ 

2. สอบทานระบบควบคุมภายใน  (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ของบริษัท เพ่ือให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) 
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย  
เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผย
ข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้มั่นใจว่า งบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและ
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และจัดทําขึน้ตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของ
บริษัท 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทัง้สิน้รวม 10 ครัง้ โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุครบองค์ประชมุทกุครัง้ 
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2.) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน 

1. นายชยั จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายไพบลูย์ คจุารีวณิช กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นายธานี พรพิสทุธิศกัด์ิ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นายอนิรุทธ์ิ มหธร  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. นายสญัญา ยศนนัท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

1. กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเ ส่ียงโดยรวม  (Integrated Risk 
Management) โดยให้ครอบคลมุความเส่ียงหลกัของธุรกิจ เช่น ความเส่ียงจากธุรกิจ 
(Business Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบติัการ (Operational Risk) 

2. อนมุติัแผนการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบติัทัว่ทัง้องค์กร 
3. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบติัตามแผนจดัการความเส่ียงของบริษัท  
4. ให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเส่ียง 
5. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีสําคัญ เพ่ือเช่ือมโยงกับการ

ควบคมุภายใน 

6. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความเส่ียง และการจดัการความเส่ียง 

ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จดัให้มีการประชมุทัง้สิน้รวม 8 ครัง้ โดยมี
กรรมการบริหารความเส่ียงเข้าร่วมประชมุครบองค์ประชมุทกุครัง้ 

3.) คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน 

1. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา 

2. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการสรรหา 

3. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี กรรมการสรรหา 
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คณะกรรมการสรรหามีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. สรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิ

2. สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่ง
ตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุติั 

3. กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตัง้แต่ระดบั
ผู้ อํานวยการหรือผู้จดัการทัว่ไปโรงงานขึน้ไป  

4. ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการสรรหาบคุลากรตามท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสรรหาได้จดัให้มีการประชมุทัง้สิน้รวม 1 ครัง้ โดยมีกรรมการสรร
หาเข้าร่วมประชมุครบองค์ประชมุทกุครัง้ 

4.) คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน 

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

4. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

5. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1. กําหนดอตัราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้กบัคณะกรรมการทกุคณะ 
เพ่ือเสนอผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะขออนมุติัจากท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้น 

2. กําหนดอตัราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้กบัผู้บริหารระดบัสงู ตัง้แต่
ระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริษัท 

3. ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือ 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 
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ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้จดัให้มีการประชมุทัง้สิน้รวม 2 ครัง้ โดยมี
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเข้าร่วมประชมุครบองค์ประชมุทกุครัง้ 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ระมดัระวงัถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้
โดยได้ถือปฏิบัติ และดูแลมิให้ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
นอกจากนีร้ายการระหว่างกนัของบริษัทซึ่งเกิดกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็น และความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่
มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญ
อิสระ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพ่ือนําไปประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้ นตามแต่กรณีไป และเพ่ือเป็นการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบาย และแนวปฏิบติัในการป้องกันมิให้กรรมการ 
และพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกําหนดให้กรรมการ และพนักงานหลีกเล่ียงการทํา
รายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กําหนดนโยบายในการดูแล
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชดัเจน โดยในกรณีท่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในวาระ
ใด ๆ กรรมการท่านนัน้จะไมมี่สิทธิออกเสียง หรือมีสว่นร่วมในการพิจารณาวาระดงักลา่ว รวมทัง้กําหนดนโยบาย
และวิธีการดแูลไมใ่ห้ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์สว่นตวัด้วย 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทุกด้าน เพ่ือให้การปฏิบติังานของ
บริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดลุท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กําหนด
ลําดบัชัน้ของการอนมุติั และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนกังาน กําหนดระเบียบการปฏิบติังานอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทกุหน่วยงานให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามท่ีระเบียบกําหนดไว้ รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีกํากับดูแลการ
ดําเนินงานและบริหารงานของบริษัท เพ่ือให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทาง



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 21 

 

การเงินท่ีน่าเช่ือถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานท่ีได้รับรายงานโดยตรงจากหนว่ยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัท 

บริษัทได้สง่เสริมและสนบัสนนุให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบ และถ่วงดลุได้อย่าง
เต็มท่ีโดยให้ขึน้ตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทได้
ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่ีจัดขึน้แต่ละครัง้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบท่ีสําคัญให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่าย
บริหารรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้หลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เป็นแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและปรับปรุง
หลกัการดแูลกิจการท่ีดีทกุปี เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงซึง่อาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม 
สถานการณ์ รวมทัง้กฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 
และผู้บริหารจากฝ่ายต่าง ๆ รวม 7 คน ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าท่ีดแูลงานบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดขอบเขตของการปฏิบติังาน อํานาจ หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดย
ให้ครอบคลมุความเส่ียงหลกัของธุรกิจ เช่น ความเส่ียงของธุรกิจ (Business Risk) และความ
เส่ียงด้านการปฏิบติัการ (Operational Risk) เป็นต้น 

2. อนมุติัแผนการจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบติัทัว่ทัง้องค์กร 

3. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบติัตามแผนจดัการความเส่ียงของบริษัท  

4. ให้คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 

5. ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงท่ีสําคญัท่ีมีผลตอ่การควบคมุภายใน 

6. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทถึงความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 

ในปี 2553 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมรวม 8 ครัง้ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้รายงานผลการจัดการความเส่ียงท่ีสําคัญ และ
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ และได้ปฏิบตัิงานโดยสรุปดงันี ้

1. กําหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารความเส่ียงทัง้องค์กร เพ่ือเป็นแนวทางให้
ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสทิธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2. ทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียงและจัดทําแผนจัดการความเส่ียง โดยประเมินปัจจยัเส่ียงท่ี
อาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนินธรุกิจของบริษัท พฒันาระบบบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุทัง้
องค์กร จัดทําแผนจดัการความเสี่ยงในทุกระดบั ด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และ
พนกังานจากหน่วยงานตา่ง ๆ 

3. วางระบบการบริหารความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจมีต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่าง
ถาวร 

4. พฒันาระบบจดัการความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเส่ียง
อย่างเหมาะสม 
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5. สง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังานตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัการความเส่ียง และบริหาร
ความเสี่ยงท่ีจะทําให้บริษัทไม่สามารถดําเนินการให้บรรลเุป้าหมาย สนบัสนนุ และผลกัดนัให้มี
การบริหารความเสี่ยงในทกุระดบัขององค์กร และปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร 

6. ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และจัดให้มีการ
ประเมินความเส่ียงเป็นประจํา 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบ
และเตม็ความสามารถ รวมถึงได้ให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระเพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น และผู้ มี
สว่นได้เสียทกุกลุม่ 

ในนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 (นายชยั จรุงธนาภิบาล) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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