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ส่วนที่ 1 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

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

เคร่ืองด่ืมชาเขียว “โออิชิ” “ชาคลูล์ซา่” เคร่ืองด่ืม “อะมิโน พลสั”  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000150 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่* : เลขท่ี 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชัน้ท่ี 19 และชัน้ท่ี 20 ถนนวิทย ุ

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โฮมเพจบริษัท : www.oishigroup.com 
โทรศพัท์ : (02) 785-8888 
โทรสาร* : (02) 785-8889 
ชนิดและจํานวนหุ้นท่ี : หุ้นสามญัจํานวน 187,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาท 
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

รายละเอียดบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตัง้
สาํนักงานใหญ่ 

ประเภท
ธุรกจิ 

ชนิด
ของหุ้น 

ทุนชาํระแล้ว 
จาํนวนหุ้นที่ 
ออกจาํหน่าย 

(หุ้น) 

จาํนวน 
หุ้นที่ถอื  

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 

(%) 

1. บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั   
(โออิชิ เทรดดิง้)* 
57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชัน้ท่ี 19 
และชัน้ท่ี 20 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ผลติและ
จําหน่าย
อาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

สามญั 420,000,000 
(บาท) 

4,200,000 4,199,990 99.99 

2. บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 
     (โออิชิ ราเมน)*  
    57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชัน้ท่ี 19 
และชัน้ท่ี 20 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ร้านอาหาร
บะหม่ี
ญ่ีปุ่ น 

สามญั 158,000,000 
(บาท) 

1,580,000 1,579,994 99.99 
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บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตัง้
สาํนักงานใหญ่ 

ประเภท
ธุรกจิ 

ชนิด
ของหุ้น 

ทุนชาํระแล้ว 
จาํนวนหุ้นที่ 
ออกจาํหน่าย 

(หุ้น) 

จาํนวน 
หุ้นที่ถอื 

(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 

(%) 
3.  บริษัท โออิชิ อินเตอร์เนชัน่แนล  
โฮลดิง้ ลมิิเตด็  (โออิชิ โฮลดิง้)**  

     30 ห้องเลขท่ี 901-2 ซิลเวอร์คอร์ด 
ทาวเวอร์ 1 ถนนแคนตนั 

     จิมซาจุย่ เกาลนู ฮ่องกง 

รองรับ 
ธรุกิจใน
ตา่งประเทศ 

สามญั 50,000 
(เหรียญฮ่องกง) 
 

50,000 
 

50,000 
 

100 

หมายเหตุ 

*  บริษัท โออิชิ เทรดด้ิง และโออิชิ ราเมน ไดเ้ปลีย่นแปลงทีต่ ัง้สํานกังานใหญ่ และเบอร์โทรสาร ตัง้แต่วนัที ่18 
ธนัวาคม 2555 

** โออิชิ โฮลด้ิง ได้จดทะเบียนจัดตั้งที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันทื ่ 
21 พฤษภาคม 2555 
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ข้อมูลอ้างองิ 
นายทะเบียนหุ้นของบริษัท 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ท่ี 4,6,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ (02) 229-2800 
 

ผู้ตรวจสอบบัญชี 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั 
เลขท่ี 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา                                     
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ (02) 677-2000 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั 
เลขท่ี 540 อาคารเมอร์ควิร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 22 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี                                            
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ (02) 264-8000 
 

นายมหินทร์ กรัยวิเชียร 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 14 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ (02) 785-5251 
 

นักลงทุนสัมพันธ์ 
นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง 
เลขท่ี 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชัน้ท่ี 19  ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ (02) 785-8888 
E-mail : chitkasem.m@oishigroup.com  
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2.  ปัจจัยความเส่ียง 

2.1 ความเส่ียงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมใหม่ 

แม้ว่าในการออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมใหม่ บริษัทจะมีการพิจารณาและวางแผน รวมถึงทําการทดสอบ
คณุภาพต่าง ๆ ทัง้ทางด้านการผลิต การออกแบบบรรจุภณัฑ์ การทดสอบรสชาติ การทําโฆษณาและ
ส่งเสริมการขายแล้ว ซึ่งส่งผลให้การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องมีการลงทุนท่ีสูง แต่ผลิตภัณฑ์ใหม ่          
บางประเภทยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากยังไม่เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้บริโภค รวมทัง้การ
แข่งขนัในตลาดท่ีรุนแรงในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม บริษัทจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการเตรียมความพร้อมใน
การออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมใหม่ ทัง้ในส่วนของคุณภาพสินค้า การมุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภค 
รวมทัง้กิจกรรมการตลาด เพ่ือให้มัน่ใจว่าการออกผลติภณัฑ์ใหม่จะมีอตัราความสําเร็จเพิ่มขึน้ 

2.2 ความเส่ียงในด้านการจัดหาพืน้ท่ีเช่าสาํหรับขยายสาขาใหม่และรักษาพืน้ที่เช่าสาํหรับสาขาเดิม 

เน่ืองด้วยทําเลท่ีตัง้ของสาขาเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจร้านอาหาร ประกอบกับ
สภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบนั ส่งผลให้เกิดข้อจํากัดต่อผู้ประกอบการในการ
แสวงหาพืน้ท่ีขยายสาขาใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพืน้ท่ีในห้างสรรพสินค้าท่ีมุ่งเน้นการเช่าพืน้ท่ีใน
ห้างสรรพสนิค้าในแหลง่ชมุชน และโดยปกติการเช่าพืน้ท่ีจะทําเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 3 ปี และสามารถ
ต่ออายุสญัญาเช่าได้อีก 3 ปี บริษัทมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับการต่ออายุสญัญาเช่าหรืออาจมีการปรับ
อัตราค่าเช่าเพ่ิมสูงขึน้ ซึ่งบริษัทได้มีการวางแผนในการรักษาพืน้ท่ีเช่าโดยการรักษาและสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ ให้เช่า รวมถึงมีการติดตามและแสวงหาพืน้ท่ีในทําเลท่ีดีใหม่ ๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่า
บริษัทจะมีพืน้ท่ีท่ีมีทําเลท่ีตัง้ท่ีดีในการรองรับการขยายสาขาอย่างตอ่เน่ือง 

2.3 ความเส่ียงต้นทุนจากการเส่ือมสภาพของวัตถุดบิและผลติภัณฑ์ 

เน่ืองจากในการดําเนินธุรกิจร้านอาหารนัน้ บริษัทให้ความสําคญักบัคณุภาพ ความสดใหม่ของวตัถดิุบ
และผลิตภัณฑ์เป็นหลกัสําคัญ มากกว่า 50% ของวัตถุดิบและผลิตภณัฑ์ ได้แก่ เนือ้สตัว์ อาหารทะเล  
ผกั ผลไม้ และขนมปัง มีอายุการใช้งานสัน้ จึงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต หากขาดการบริหาร
จดัการและควบคมุการใช้วตัถดิุบอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้เพ่ือลดความเสี่ยงทางด้านต้นทนุ บริษัทได้
กําหนดนโยบายการจัดซือ้และการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยการสัง่ซือ้ในลกัษณะวันต่อวันใน
จํานวนท่ีพอเพียง และจดัเก็บในห้องเย็นรักษาอณุหภมิูเพ่ือลดการเส่ือมสภาพของวตัถดิุบ รวมถึงมีระบบ
การควบคมุสต๊อกแบบ First-In-First-Out (FIFO) 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

สว่นที่ 1 หน้าท่ี 5 

2.4 ความเส่ียงจากการมีแหล่งวัตถุดบิที่มีจาํกัด 

เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายซือ้วตัถดิุบท่ีมีคณุภาพเพ่ือให้สามารถผลติสินค้าท่ีได้มาตรฐาน ดงันัน้ บริษัทไม่
ซือ้วตัถดิุบบางชนิด หรือวตัถดิุบจากผู้ขายเพียงรายเดียว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการขาดแคลน
หรือขาดอํานาจตอ่รองทางด้านราคาได้ โดยท่ีผ่านมา บริษัทกําหนดให้ฝ่ายวิจยัผลิตภณัฑ์และฝ่ายจดัซือ้
ดําเนินการแสวงหาผู้ขายสนิค้าท่ีมีคณุภาพเพ่ือให้มีผู้ขายสนิค้ามากรายย่ิงขึน้  

2.5 ความเส่ียงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 

จากการท่ีราคาพลังงานชนิดต่าง ๆ การนําธัญพืชมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน และความต้องการใช้
วตัถดิุบหลาย ๆ อย่างในประเทศจีนท่ีเพ่ิมสงูขึน้อย่างก้าวกระโดด ทําให้ต้นทนุตา่ง ๆ ในสว่นของค่าขนสง่ 
เชือ้เพลิง เย่ือกระดาษ แป้ง ผลิตภัณฑ์นม นํา้มันพืช และบรรจุภัณฑ์ท่ีทําจากปิโตรเลียมมีแนวโน้ม 
ปรับราคาเพ่ิมสงูขึน้มาก บริษัทจงึได้ดําเนินการทําสญัญาระยะปานกลางและระยะยาวกบัผู้ขายบางราย
เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบกบับริษัทมากนกั 

2.6 ความเส่ียงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

ด้วยสภาวการณ์การแข่งขันทางด้านธุรกิจเคร่ืองด่ืมและอาหารเป็นไปอย่างรุนแรง ทางด้านธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมมีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ซึ่งมีศักยภาพสูงนําสินค้าออกสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นชาเขียว และ
เคร่ืองด่ืมแนว Functional Drink สําหรับธุรกิจอาหารก็มีผู้ประกอบการรายใหม ่ ๆ เปิดร้านอาหารญ่ีปุ่ น
จํานวนมาก เน่ืองจากความนิยมในอาหารประเภทนีเ้ติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และมีคู่แข่ง     
บางรายเปิดร้านอาหารแนวเดียวกับของบริษัทในทําเลท่ีใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบาย
แข่งขันทางด้านภาพลักษณ์ ในรูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมการตลาด
รูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เน้นการตดัราคา ทัง้นี ้เพ่ือทําให้ผลิตภณัฑ์และการบริการของบริษัทมีคณุภาพ 
และภาพลักษณ์ท่ีเหนือกว่า รวมถึงบริษัทมีความเช่ือว่าย่ิงการแข่งขันมีมากเท่าใดย่อมส่งผลดีต่อ
อตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและอาหารมากขึน้เท่านัน้ เพราะจะทําให้การเติบโตของตลาดในธุรกิจประเภทนี ้
เติบโตมากย่ิงขึน้ ซึง่ย่อมสง่ผลทําให้ธรุกิจของบริษัทเติบโตขึน้ด้วยเช่นกนั 

2.7 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 

จากมหาอุทกภยัท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยในปี 2554 ซึง่สง่ผลกระทบและสร้างความเสียหายให้แก่บริษัท
เป็นจํานวนมากนัน้ บริษัท จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคญั จําเป็น ในการป้องกนั และกระจายความเสี่ยง
จากภยัธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึน้ซํา้อีก โดยได้ดําเนินการต่าง ๆ  เช่น การวางแผนและสร้างกําแพงป้องกนั
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นํา้ท่วมในส่วนโรงงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร นอกเหนือจากเข่ือนท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จของนิคม
อุตสาหกรรมเอง รวมถึงบริษัทได้กระจายการลงทนุไปยงัจงัหวดัซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีทําเลท่ีตัง้สงู และมีการ
คมนาคมขนสง่สะดวก จงึน่าจะปลอดภยัและไมไ่ด้รับผลกระทบจากภยัธรรมชาติ ตลอดจนมีการกําหนด
แผนสํารองฉกุเฉินในเหตกุารณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างตอ่เน่ืองและ
ปลอดภยั  
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

3.1 ประวัตคิวามเป็นมาและการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสาํคัญ 

พฒันาการสําคญัของธรุกิจในกลุม่บริษัทจากอดีตถึงปัจจบุนัมีดงันี ้

ปี 2542  วนัท่ี 9 กนัยายน 2542 เปิดดําเนินการร้านอาหารญ่ีปุ่ น โออิชิ 

ปี 2544  เปิดให้บริการร้านบะหม่ีญ่ีปุ่ นภายใต้ช่ือ โออิชิ ราเมน   

ปี 2545  เปิดบริการร้านอาหารระบบสายพานสไตล์บฟุเฟต์ท่ีบริการทัง้ข้าวปัน้หน้าตา่งๆ และสกีุ ้
หม้อไฟญ่ีปุ่ น ภายใต้ช่ือ ชาบชิู 

ปี 2546  เปิดดําเนินการครัวกลางแห่งใหม่ท่ีโรงงานนวนคร หน่วยผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม  
เพ่ือสนบัสนนุการขายภายในร้านค้าของบริษัท 

 เร่ิมการผลติเคร่ืองด่ืมชาเขียวออกสูต่ลาดภายใต้ช่ือ โออิชิ กรีนที 

ปี 2547  วันท่ี 25 สิงหาคม 2547 นําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าทําการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 เปิดบริการ โออิชิ แกรนด์ บฟุเฟต์ ท่ีสยามดิสคฟัเวอร่ี   

ปี 2548  เร่ิมผลติและจําหน่ายเคร่ืองด่ืมนํา้ผลไม้ผสมอะมิโนภายใต้ช่ือ อะมโิน โอเค 

ปี 2549  เปิดดําเนินการโรงงานอมตะนคร 

ปี 2550  ออกผลติภณัฑ์ชาเขียวรสชาดําผสมมะนาว 

ปี 2551  ออกผลติภณัฑ์ใหม่กาแฟพร้อมด่ืมภายใต้ช่ือ คอฟฟิโอ 

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   

ปี 2552  เปิดให้บริการร้านอาหารอดุ้งและโซบะ Kazokutei แฟรนไชส์จากประเทศญ่ีปุ่ น 

 ปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ อะมิโน โอเค มาเป็น อะมิโน พลสั โดยปรับเปล่ียนกลยุทธ์    
ทางการตลาดและจดุขายใหม่ทัง้หมด 

ปี 2553  ออกเคร่ืองด่ืมรสชาติใหม ่Goji Berry 

 ซือ้ท่ีดินเพ่ิมเติมท่ีโรงงานนวนคร ทําให้มีพืน้ท่ีเพิ่มขึน้เป็น 61.5 ไร่ 

 ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุเพ่ิมสําหรับสองโครงการคือ Cold Aseptic Filling และ UHT 

ปี 2554  ออกเคร่ืองด่ืมชาเขียวผสมนํา้ผลไม้ Fruito   

 ออกเคร่ืองด่ืมชาเขียวกระป๋องผสมโซดาเป็นครัง้แรกของประเทศไทย 

 เปิดร้านอาหาร Nikuya ยากินิก ุบฟุเฟต์ปิง้ย่างในสไตล์ญ่ีปุ่ น 
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ปี 2555 • เปิดตวัผลิตภณัฑ์สาหร่ายทอดกรอบ “โอโนริ” 

 ออกเคร่ืองด่ืมชาเขียวแบบกลอ่ง UHT ลายการ์ตนู “One Piece” 

 เปิดให้บริการร้านข้าวหน้าสไตล์ญ่ีปุ่ น “คาคาชิ” 

 ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุสําหรับโครงการ Cold Aseptic Filling สายการผลติท่ี 2 

  ออกผลติภณัฑ์ชาเขียวขวดแก้วแบบคืนขวด  
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบยีนชาํระแล้ว 375 ล้านบาท 

บริษัท โออิชิ ราเมน จาํกัด 
ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 

158 ล้านบาท 
 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จาํกัด 
ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 

420 ล้านบาท 
 

โออิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล โ ฮลดิง้ ลิมิเต็ด 
จดทะเบียนเมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2555 
ทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญฮ่องกง 

ธุรกจิร้านอาหาร  
• ร้านอาหารญี่ปุ่น 

บุฟเฟต์/ตามสั่ง 
• ธุรกจิแฟรนไชส์ 
จาํหน่ายเครื่องดื่มโออชิ ิ 
 

• ร้านอาหารญี่ปุ่น  
• ธุรกจิแฟรนไชส์ 

99.99% 99.99% 100% 

• ครัวกลาง 
• ผลติและจาํหน่ายเครื่องดื่มชาเขียว 
• ผลติและจาํหน่ายเครื่องดื่ม อะมโิน พลัส 

• เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 
      ในต่างประเทศ 
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3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

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

3.2.1 ธุรกจิร้านอาหารญ่ีปุ่น มีทัง้หมด 9 แบรนด์ ดังนี ้

1) โออิช ิแกรนด์ (1 สาขา) 

โออิชิ แกรนด์ สาขาสยามดิสคัฟเวอร่ีเซ็นเตอร์ ชัน้ 2 ด้วยบรรยากาศบุฟเฟต์หรู  
รายการอาหารท่ีหลากหลายและหารับประทานได้ยาก เปิดให้บริการทัง้วนั จํากดัเวลา
ในการรับประทานไว้ท่ี 3 ชัว่โมง ในราคาปัจจบุนัทา่นละ 699 บาท 

2) โออิช ิบุฟเฟต์ (17 สาขา) 

โออิชิ บุฟเฟต์ ให้บริการอาหารญ่ีปุ่ น เปิดให้บริการตลอดทัง้วันแบบไม่มีรอบการ
ให้บริการ แต่จํากัดระยะเวลาการรับประทานไว้ท่ี 1 ชั่วโมง 45 นาที ในราคาปัจจุบัน 
ท่านละ 499 บาท 

3) ชาบูชิ (68 สาขา) 

ชาบูชิ ให้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ท่ีลําเลียงมาด้วยระบบสายพานให้ลูกค้าเลือก
บริโภคโดยไม่จํากัดจํานวนในราคาย่อมเยา ทัง้นี  ้ชาบูชิ เน้นการให้บริการอาหาร 
ซึ่งเป็นท่ีนิยมของชาวเอเชีย 2 ชนิดได้แก่ สุกีห้ม้อไฟญ่ีปุ่ น (ชาบู-ชาบู) และข้าวปัน้ 
และข้าวห่อสาหร่ายหน้าตา่งๆ (ซชิู) โดยเปิดให้บริการตลอดทัง้วนั และจํากดัระยะเวลา             
การรับประทานไว้ท่ี 1 ชัว่โมง 15 นาที ในราคาปัจจบุนัท่านละ 319 บาท  

4) โออิช ิราเมน (42 สาขา) 

ธุรกิจร้านบะหม่ีญ่ีปุ่ นประเภทเส้นราเมนท่ีมีการพัฒนาสูตรการผลิตเส้นและสตูรปรุง
นํา้ซุปซึ่งเป็นเอกลักษณ์ มีรสชาติเข้มข้น และปรุงขึน้เพ่ือให้ถูกปากคนไทย ทัง้เมนู
ญ่ีปุ่ นและเมนรูสจดัแบบไทยท่ีมีให้เลือกหลายรายการ 

5) โออิช ิเดลิเวอร่ี (7 สาขา) 

บริการจัดส่งอาหารญ่ีปุ่ นถึง บ้านท่ีหมายเลขโทรศัพท์  1773 ในพื น้ ท่ีบ ริการ 
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และกว่า 12 จงัหวดัทัว่ประเทศ ตัง้แตเ่วลา 10.00 - 21.00  น. 
คิดค่าบริการจดัสง่ครัง้ละ 30 บาท เพ่ือเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลกูค้า สามารถชําระ
ด้วยบตัรเครดิตได้เม่ือสัง่อาหารขัน้ต่ํามลูคา่ 500 บาท  
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6) Kazokutei (9 สาขา) 

เป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีบริษัทนําเข้ามาจากประเทศญ่ีปุ่ น เป็นร้านอาหารอุด้ง 
และโซบะเก่าแก่ดัง้เดิมของชาวโอซากามากว่า 60 ปี ด้วยความโดดเด่นในด้านสตูรลบั
ของการทําเส้นอุด้งและโซบะท่ีสดใหม่ทุกวัน ประกอบกับซุปปลาสูตรลับแสนอร่อย 
จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ประจําร้าน 

7) Nikuya (6 สาขา) 

เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ยากินิกุ ปิ้งย่างสไตล์ญ่ีปุ่ น ให้บริการด้วยวัตถุดิบคุณภาพดี  
ในราคาปัจจบุนัทา่นละ 479 บาท 

8) Kakashi (5 สาขา) 

ร้านข้าวหน้าสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีพิถีพิถนัในทกุรายละเอียด ด้วยเมนมูากมายท่ีคดัสรรมาจาก
ทัว่เกาะญ่ีปุ่ น ให้คณุได้อร่อยกบัข้าวหน้าร้อนๆ พร้อมเสร์ิฟทนัใจ ในเวลาราคาประหยดั 

9) Snack Shop (1 สาขา) 

คีออสจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในเครือโออิชิทัง้ แซนวิช เคร่ืองด่ืม สาหร่ายทอดกรอบและ
อาหารแช่แข็งท่ีเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ลกูค้าในทกุโอกาส 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสาขาร้านอาหารรวมทัง้สิน้ 156 สาขาทัว่กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 
อาทิ เชียงใหม่ พทัยา ชลบุรี สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และภเูก็ต (จํานวน 154 สาขาท่ี
ดําเนินการโดยบริษัท และอีก 2 สาขาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ในภเูก็ต) 
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3.2.2 ธุรกจิเคร่ืองด่ืม 

บริษัทเป็นผู้ผลติและจําหนา่ยเคร่ืองด่ืมตา่งๆ และมีบรรจภุณัฑ์ท่ีหลากหลายดงัตอ่ไปนี ้

 
ขวดแก้ว กล่อง กระป๋อง

1000 ml 500 ml 380 ml 360 ml 400 ml 250 ml 320 ml 

นํา้ผึง้ผสมมะนาว X X X X X X

ข้าวญ่ีปุ่ น X X X X

รสดัง้เดิม X X X

คิคุชะ เก๊กฮวย X X X X X

สตรอเบอร์ร่ี X

โกจิ เบอร่ี X

พีช X

สูตรไม่มีนํา้ตาล X

ชาดําผสมมะนาว X X X X

นํา้ผึง้ผสมมะนาว X

รสต้นตํารับ X

ชาดําผสมมะนาว X

ไบร์ทเทน X

เบิร์นน X

เฟซฟิตต์ X

สมูท X

เอสเปรชโซ่ X

อะมิโน พลัส

ขวดพลาสติก

ชาคูลล์ซ่า

ชาเขียว

รสชาติเคร่ืองด่ืม
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3.3 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1 ธุรกิจเคร่ืองด่ืม บริษัท และ

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั

6,353 54% 5,527 57% 5,109 58%

2 ธุรกิจร้านอาหาร บริษัท และ 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั

5,349 46% 4,150 43% 3,657 42%

11,702 100% 9,677 100% 8,766 100%รวม

รายได้แยกตาม
ประเภทธุรกจิ

ดําเนินการโดย

งบการเงนิรวม

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553

 

หมายเหตุ 

*    บริษัท โออิชิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ ลิมิเต็ด ได้จดทะเบียนจดัตัง้ท่ีเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 
ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดโครงสร้างการดําเนินการต่างๆ ยังมิได้มีรายได้จากการ
ประกอบธรุกิจ 

3.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

บริษัทมีเป้าหมายขยายสาขาประมาณปีละ 50 สาขา และจะเน้นเปิดร้านชาบชิู ซึ่งกําลงัได้รับความนิยมสงู 
เพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการทัว่กรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพและมีกําลงัซือ้สงู 

สําหรับเป้าหมายการเติบโตในตลาดเคร่ืองด่ืมในปี 2556 นัน้ บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะรักษาความเป็นผู้ นํา 
ในตลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียว พร้อมทัง้ขยายฐานลกูค้าให้มากขึน้กว่าเดิม ทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากนี ้
บริษัทมีแผนงานท่ีจะเพ่ิมสินค้าเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพใหม่ๆ เพ่ือให้บริษัทมีแหล่งของรายได้เพ่ิมหลายทาง
มากย่ิงขึน้ 

ตลาดส่งออก 

ประเทศท่ีมีสินค้า โออิชิ กรีนที จําหนา่ยได้แก่ ลาว กมัพชูา พม่า มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน สาธารณรัฐเช็ก 
อิหร่าน รัสเซีย อิสราเอล ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์  เดนมาร์ค บาร์เบโดส ฮังการี 
เนเธอร์แลนด์ และในปี 2556 บริษัทได้ตัง้เป้าขยายการส่งออกเคร่ืองด่ืมโออิชิ และอาหารแช่แข็ง 
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ไปยงัตลาดต่าง ๆ อีกหลายประเทศโดยผ่านเครือข่ายของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิง้ส์  
ลิมิเตด็ และบริษัท โออิชิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ ลมิิเตด็ 
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4.  การประกอบธุรกิจ 

4.1 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกจิ 

 ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ นและธุรกิจเคร่ืองด่ืมของกลุ่มโออิชินัน้ บริษัทให้ความสําคญั
กบักลยทุธ์ทางธรุกิจซึง่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีก่อให้เกิดความสําเร็จตอ่กิจการ สรุปได้ 4 ประการดงันี ้

4.1.1 กลยุทธ์การสร้าง Brand ให้แข็งแกร่ง โดยการนําเสนอสินค้าเพ่ือสุขภาพที่ เน้น
คุณภาพ 

ตัง้แต่เร่ิมต้นกิจการ บริษัทได้กําหนดหลกัการและแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจน 
คือ การทําธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่ น และเคร่ืองด่ืมท่ีเน้นคุณภาพเป็นสําคัญ ภายใต้ช่ือ  
“โออิชิ” ทําให้ช่ือของ “โออิชิ” เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค ในปัจจบุนัสินค้าของบริษัทเติบโต
อย่างรวดเร็ว และเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวางสําหรับกลุม่ผู้บริโภคท่ีรักสขุภาพ 

4.1.2 กลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้าและดาํเนินกลยุทธ์การตลาดต่อเน่ือง 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายหลกัของสินค้าโออิชิครอบคลมุกลุม่ผู้บริโภคทกุเพศทกุวยัท่ีรักสขุภาพ
และมีวิถีชีวิตท่ีทันสมัย ช่ืนชอบการบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพ  
ซึ่งอาหารญ่ีปุ่ นและเคร่ืองด่ืมชาเขียวก็สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้ากลุ่มนี ้
ได้โดยตรง ท่ีผา่นมาบริษัทได้ดําเนินกลยทุธ์การตลาดประชาสมัพนัธ์สินค้าของโออิชิอย่าง
ต่อเน่ืองกบัลกูค้ากลุ่มดงักลา่วผ่านส่ือโฆษณาทัง้ทางโทรทศัน์ วิทย ุและส่ือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
โดยแนวทางปัจจบุนับริษัทยงัได้มุ่งเน้นไปท่ีส่ือออนไลน์ และสื่อทางเลือกใหม่ ๆ รวมถึงให้
ความสําคัญกับการติดตามความคิดเห็นของลูกค้าเพ่ือนํามาปรับปรุงงานบริการให้คง
มาตรฐานอย่างสม่ําเสมอ 

4.1.3 กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสทิธิภาพ 

บริษัทให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ สร้างอํานาจต่อรองกับ 
ผู้ จําหน่าย เพ่ือรักษาระดบัต้นทนุและผลประกอบการ ด้วยระบบการบริหารการผลิต และ
การจดัส่งผ่านครัวกลางซึ่งเป็นหน่วยกลางการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมให้แก่ร้านอาหาร
ของกลุ่มโออิชิ ทําให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนการจดัซือ้และต้นทุนการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการประหยดัจากขนาดการผลติ  
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4.1.4 กลยุทธ์การบริหารประโยชน์จากช่องทางการจาํหน่ายที่มีทั่วถงึ 

บริษัทใช้ผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ ร่วมด้วยทีมงานการตลาดของบริษัท 
ในการทําการตลาดส่งผลให้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมกระจายถึงผู้บริโภคอย่างทัว่ถึง ทางด้าน
ธุรกิจอาหาร บริษัทยังคงดําเนินกลยุทธ์ขยายสาขาทัง้ในกรุงเทพและต่างจังหวัดอย่าง
ตอ่เน่ือง 

4.2 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น  

4.2.1 คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ 

เพ่ือให้ความมัน่ใจวา่ผลติภณัฑ์มีความสด สะอาด ปลอดภยั และความคุ้มค่าของผู้บริโภค  
ทัง้ทางด้านปริมาณและราคาเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสงูสดุ โดยเห็นได้จากการ
ให้บริการอาหารสไตล์บุฟเฟต์ท่ีมีอาหารให้เลือกหลากหลายและไม่จํากัดปริมาณการ
รับประทานในระดบัราคาท่ีเหมาะสม 

4.2.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทแบ่งลกูค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลกัตามลกัษณะของอาหาร บริการ เคร่ืองหมายร้านค้า 
โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายดงันี ้
(1) โออิชิ แกรนด์ โออิชิ บฟุเฟต์ และ Nikuya เน้นกลุม่ลกูค้าท่ีมีระดบัรายได้ปานกลาง

ถึงคอ่นข้างสงู 
(2) ชาบชูิ และ Kazokutei เน้นกลุม่ลกูค้าท่ีมีระดบัรายได้ปานกลาง 
(3) โออิชิ ราเมน และคาคาชิ เน้นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น วัยเร่ิมต้นทํางาน และกลุ่มลกูค้าท่ี

ต้องการความรวดเร็ว 

ในปี 2555 สภาวการณ์การแข่งขนัในธุรกิจร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่ นปรับตวัสงูขึน้มาก สง่ผลให้บริษัทหยดุ
ให้บริการร้านอาหารบางประเภท เช่น เดอะเทปป์ เทปันยากิ ซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ดงักลา่ว อย่างไรก็ดี บริษัทมัน่ใจว่าผลติภณัฑ์และบริการท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าตามกลุม่เป้าหมายท่ีหลากหลายได้ไมเ่ปล่ียนแปลง 
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4.2.3 กลยุทธ์การออกรายการอาหาร 

กลยุทธ์การจัดวางอาหารท่ีหลากหลายอย่างมีศิลปะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการดึงดูด
ลูกค้า และกระตุ้ นให้ลูกค้าไม่ติดอยู่กับการบริโภคอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ  
ซึ่งการดําเนินกลยุทธ์ดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้ว 
ยังสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้ทางหนึ่งด้วย เมนูอาหารบางรายการของ โออิชิ 
บฟุเฟต์ จะถกูเปล่ียนทกุ ๆ 3 เดือน  

4.2.4 กลยุทธ์การขยายสาขาเพ่ือครอบคลุมพืน้ที่เป้าหมาย 

กลุ่มบริษัทดําเนินการเปิดและขยายสาขาให้บริการครอบคลุมพืน้ท่ีทั่วกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าหลกัต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสะดวกให้กบัลกูค้า
และเพ่ือเข้าสูก่ลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

4.2.5 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษในการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการกระตุ้น
ยอดขาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 
บริษัทได้จัดให้มีบัตรสมาชิกทั่วไป (Member Card) ท่ีให้ส่วนลดพิเศษ นอกจากนีก้ลุ่ม
บริษัทได้ดําเนินการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือโฆษณาต่าง ๆ ทัง้ทางวิทย ุโทรทศัน์  
ส่ือออนไลน์ ชมุชนออนไลน์ และป้ายโฆษณา (Billboard) 

4.2.6 กลยุทธ์การกาํหนดราคา 

บริษัทมีสินค้า/บริการท่ีหลากหลายทัง้ประเภท และราคา ในหลาย Brand ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้าท่ีมีกําลงัซือ้ได้อย่างครอบคลมุและมีประสิทธิภาพ 
ทัง้กลุม่ลกูค้าวยัรุ่น นิสิต นกัศกึษา คนทํางาน ครอบครัว และผู้ ท่ีใสใ่จในสขุภาพ  

4.3 กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

4.3.1 คุณภาพของผลติภัณฑ์และบริการ 

การผลิตและจําหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืมคํานึงถึงความพิถีพิถันในกระบวนการ
ผลิต ตัง้แต่นํา้สะอาดท่ีผ่านการกรองด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) การคดัเลือกใบ
ชาสดท่ีมีคณุภาพ และการเลือกใช้ฟรุกโตสไซรัปในการผลิต รวมถึงเคร่ืองด่ืม อะมิโน พลสั 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 18 

ซึ่งออกมาเพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคท่ีทันสมัยและรักสุขภาพท่ีต้องการ
เคร่ืองด่ืมท่ีให้ทัง้ความสดช่ืนและประโยชน์จากการด่ืม  

4.3.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

บริษัทได้เน้นเสนอความหลากหลายของสินค้าด้วยการออกชาเขียวหลากหลายรสชาติ 
ให้ผู้บริโภคได้เลือกตามความต้องการภายใต้รูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ท่ีแตกต่าง และมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั เหมาะกับกลุ่มลกูค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มี
การปรับบรรจุภณัฑ์และเสนอรสชาติใหม่เสมอ โดยในปี 2556 บริษัทมีแผนในการออก
ผลิตภณัฑ์รสชาติใหม่ เพ่ือให้สินค้าของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ได้หลากหลายมากย่ิงขึน้  

4.3.3 กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อขยายฐานลูกค้า 

ปัจจุบัน บริษัทดําเนินการผลิตชาเขียวพร้อมด่ืมภายใต้บรรจุภัณฑ์ 2 ประเภทในราคาท่ี
แตกต่างกนั โดยในปี 2556 บริษัทมีแผนในการออกผลิตภณัฑ์ในรูปแบบบรรจภุณัฑ์ และ
ขนาดใหม ่เพ่ือให้คลอบคลมุกลุม่เป้าหมายและขยายฐานลกูค้าของบริษัท 

4.3.4 กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 

เพ่ือกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมายอย่างทัว่ถึง บริษัทจึงจดัให้มีการกระจาย
สินค้าผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายหลายช่องทาง เช่น (1) ผ่านตวัแทนจําหน่ายรายใหญ่ 
คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)  
(2) ผา่นร้านอาหารโออิชิ และ (3) ผา่นการสง่ออกตา่งประเทศ 

4.3.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

บริษัทได้มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ือง นอกเหนือจากการใช้ส่ือโทรทศัน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ์ นิตยสารตา่ง ๆ แล้ว ยงัมุง่เน้นส่ือทางเลือกใหม่ ๆ เช่น โฆษณาออนไลน์ หรือ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นชมุชนออนไลน์ เพ่ือให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ รวมทัง้การ
จดัการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปีกับคู่ค้าของกลุ่มบริษัท และการส่งเสริม
การขายย่ิงใหญ่ประจําปีกับรายการ “ไปแต่ตวัทวัร์ยกแก๊ง” และรายการส่งเสริมการขาย
ใหญ่ปลายปี "รวยซํา้รวยซ้อน ได้ทัง้ล้าน ได้ทัง้รถ กับโออิชิ" ซึ่งได้รับการกล่าวขานและ
ตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเย่ียม 
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4.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

4.4.1 ภาวะตลาดธุรกจิร้านอาหารญ่ีปุ่น 

ตลาดอาหารญ่ีปุ่ นเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยกระแสความนิยมท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นนี ้
จะเห็นได้ว่ามีร้านอาหารญ่ีปุ่ นท่ีซือ้แฟรนไชส์จากประเทศญ่ีปุ่ นเกิดขึน้อย่างมากมาย  
และมีการแข่งขนัค่อนข้างสงู บริษัทได้ซือ้แฟรนไชส์และให้บริการร้านอาหารจากประเทศ
ญ่ีปุ่ น คือ Kazokutei ทัง้นี ้ในปี 2555 บริษัทได้มีการเปิดตวัร้านอาหารใหม่ โดยใช้ช่ือว่า 
“Kakashi” เป็นร้านอาหารแรกในโครงการ Quick Service Restaurant (QSR) ของโออิชิ 
ซึ่งเป็นร้านอาหารประเภทข้าวหน้าต่างๆ และอาหารญ่ีปุ่ นจานด่วน เพ่ือตอบรับต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจบุนั 

4.4.2 ภาวะตลาดธุรกจิเคร่ืองด่ืม 

ในปี 2555 ตลาดเคร่ืองด่ืมประเภทชาเขียวพร้อมด่ืมมีอัตราการเติบโตท่ีเพ่ิมสูงขึน้เป็น
อย่างมากเม่ือเทียบกับปี 2554 เน่ืองจากมีคู่แข่งรายใหม่เพ่ิมมากขึน้ในตลาดชาเขียว  
ทัง้ผู้ ประกอบการต่างดําเนินการแข่งขันกันอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม แม้อยู่ภายใต้
สภาวการณ์การแข่งขนัท่ีสงูมาก และกระแสความนิยมในผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมทางเลือกท่ี
หลากหลายอ่ืน ๆ เพ่ิมขึน้ก็ตาม แตบ่ริษัทก็ยงัคงรักษาสว่นแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหนึง่ได้
ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 9  

คู่แข่งท่ีมีอยู่ในตลาดเน้นเร่ืองการออกผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ รวมถึง เน้นการแข่งขัน
ทางด้านราคามากขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเช่ือมั่นว่าบริษัทจะสามารถครอง 
ส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งตลอดไป เน่ืองจากบริษัทมีสินค้าคุณภาพดี ตราสินค้าท่ี
แข็งแกร่ง และดําเนินกลยทุธ์ทางการตลาดอย่างมีประสทิธิภาพ 

4.5 บัตรส่งเสริมการลงทุน  

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุ 5 ครัง้ตามรายละเอียดดงันี ้
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4.5.1 วันที่ 30 กรกฎาคม 2546 สาํหรับกจิการผลิตนํา้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก 

สิทธิประโยชน์ท่ีสําคญัสรุปดงันี ้

 อนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชํานาญการเข้ามาในราชอาณาจักร 
            ได้ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยอนญุาตให้    
            ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ 
 ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ี

ได้รับการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมท่ีดินและทนุ
หมนุเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ
นัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลดังกล่าวผู้ รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นําผลขาดทุน
ประจําปีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งเวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงั
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่
วนัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลาย
ปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณ 
            เพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี 
 อนญุาตให้นําหรือสง่เงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราตา่งประเทศได้ 

เง่ือนไขสําคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏิบติังานแทนช่างฝีมือ  
            หรือผู้ ชํานาญการท่ีเป็นคนต่างด้าวภายในเวลาท่ีกําหนด 
 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่
 มีกําลังการผลิตนํา้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 238.2  

ล้านลติร (เวลาทํางาน 16 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 
 บุคคลผู้ มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุน 

จดทะเบียน 
 ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 

ภายใน 2 ปี 
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 ต้องตัง้โรงงานในเขตอตุสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากดั (มหาชน) จงัหวดั
ปทมุธานี 

โดยบตัรสง่เสริมฉบบันี ้ได้ครบอายใุนปี 2554 

4.5.2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 สําหรับกิจการผลิตนํา้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

สิทธิประโยชน์ท่ีสําคญัสรุปดงันี ้

 อนุญาตนําคนต่าง ด้าวซึ่ ง เ ป็นช่าง ฝี มือหรือผู้ ชํ านาญการเ ข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยอนญุาตให้ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นชอบ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ี
ได้รับการสง่เสริม มีกําหนดเวลา 8 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้ รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นําผล
ขาดทนุประจําปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลมีกําหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปี
นบัแตว่นัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลายปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณเพ่ือ
เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

เง่ือนไขสําคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏิบติังานแทนช่างฝีมือ
หรือผู้ ชํานาญการท่ีเป็นคนตา่งด้าวภายในเวลาท่ีกําหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีกําลังการผลิตนํา้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 144  
ล้านลติร (เวลาทํางาน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 
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 บุคคลผู้ มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุน 
จดทะเบียน 

 ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 
ภายใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงานในนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ 

 ต้องมีการจ้างบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ไปในด้าน
วิทยาศาสตร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา หรือ 
การออกแบบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 ของจํานวนแรงงานทัง้หมดในระยะ 3  
ปีแรก 

4.5.3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 สาํหรับกิจการผลิตนํา้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก
ท่ีโรงงานแห่งใหม่ในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานี 

สิทธิประโยชน์ท่ีสําคญัสรุปดงันี ้

 อนุญาตนําคนต่าง ด้าวซึ่ ง เ ป็นช่าง ฝี มือหรือผู้ ชํ านาญการเ ข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยอนญุาตให้ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นชอบ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ี
ได้รับการสง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้ รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นําผล
ขาดทนุประจําปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 
ปีนับแต่วันพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหักจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ่ง
หรือหลายปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณเพ่ือ
เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี 
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เง่ือนไขสําคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏิบติังานแทนช่างฝีมือ
หรือผู้ ชํานาญการท่ีเป็นคนตา่งด้าวภายในเวลาท่ีกําหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีกําลังการผลิตนํา้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 108  
ล้านลติร (เวลาทํางาน 16 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บุคคลผู้ มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุน 
จดทะเบียน 

 ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 
หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงานในเขตอตุสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากดั (มหาชน) จงัหวดั
ปทมุธานี 

4.5.4 วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 สาํหรับกิจการผลิตนํา้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก
ท่ีโรงงานแห่งใหม่ในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดปทุมธานี 

สิทธิประโยชน์ท่ีสําคญัสรุปดงันี ้

 อนุญาตนําคนต่าง ด้าวซึ่ ง เ ป็นช่าง ฝี มือหรือผู้ ชํ านาญการเ ข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยอนญุาตให้ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นชอบ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ี
ได้รับการสง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้ รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นําผล
ขาดทนุประจําปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน  
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5 ปีนบัแต่วนัพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ่ง
หรือหลายปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณเพ่ือ
เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

เง่ือนไขสําคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏิบติังานแทนช่างฝีมือ
หรือผู้ ชํานาญการท่ีเป็นคนตา่งด้าวภายในเวลาท่ีกําหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีกําลังการผลิตนํา้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 150  
ล้านลติร (เวลาทํางาน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บุคคลผู้ มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุน 
จดทะเบียน 

 ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 
หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงานในเขตอตุสาหกรรมของบริษัท นวนคร จํากดั (มหาชน) จงัหวดั
ปทมุธานี 

4.5.5  วันที่ 1 สิงหาคม 2555 สาํหรับกิจการผลิตนํา้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที่
โรงงานแห่งใหม่ ในท้องที่จังหวัดสระบุรี 

สิทธิประโยชน์ท่ีสําคญัสรุปดงันี ้

 อนุญาตนําคนต่าง ด้าวซึ่ ง เ ป็นช่าง ฝี มือหรือผู้ ชํ านาญการเ ข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยอนญุาตให้ทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นชอบ 

 ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ี
ได้รับการสง่เสริมมีกําหนดเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทนุในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้น
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ผู้ รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นําผล
ขาดทนุประจําปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 
ปีนับแต่วันพ้นกําหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหักจากกําไรสทุธิของปีใดปีหนึ่ง
หรือหลายปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณเพ่ือ
เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา 8 ปี 

เง่ือนไขสําคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนนุคนไทยให้สามารถปฏิบติังานแทนช่างฝีมือ
หรือผู้ ชํานาญการท่ีเป็นคนตา่งด้าวภายในเวลาท่ีกําหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีกําลังการผลิตนํา้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ปีละประมาณ 116  
ล้านลติร (เวลาทํางาน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บุคคลผู้ มีสญัชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุน 
จดทะเบียน 

 ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 
หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงานในท้องท่ีจงัหวดัสระบรีุ 
 

4.6 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากัด ทําหน้าท่ีเป็นครัวกลางของกลุ่มโออิชิ ในการคดัเลือก สัง่ซือ้ กระจาย
วตัถุดิบ รวมทัง้แปรรูปวตัถุดิบท่ีจําเป็นต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐาน จดัส่งให้แก่สาขาต่าง ๆ 
ของร้านค้าในกลุ่มโออิชิ นอกจากนี ้ครัวกลางทําหน้าท่ีผลิตเบเกอร่ีและซูชิทุกชนิด เพ่ือส่งให้กับ
ร้านอาหารในกลุม่ นอกจากการดําเนินงานดงักลา่วแล้วยงัทําหน้าท่ีผลติเคร่ืองด่ืมชนิดตา่ง ๆ ด้วย 

4.7 ข้อจาํกัดในการประกอบธุรกิจ 

 -ไมมี่- 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
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5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีทัง้ทรัพย์สนิถาวรหลกัท่ีบริษัทและบริษัทย่อย
ใช้ในการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน มีมลูค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555     
สรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

5.1 ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

กลุ่มบริษัทมีท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่าทางบัญชีสุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตามรายละเอียดดงันี ้

ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงท่ีดนิ 
ลักษณะ 

กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน รวมเนือ้ท่ี 61-2-14.60 ไร่  

และสว่นปรับปรุงท่ีดิน 

นิคมอตุสาหกรรมนวนครโครงการ 2

ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธานี 

เจ้าของ 361.96 - ไมมี่ - 

รวม  361.96  

5.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

กลุ่มบริษัทมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมลูค่าทางบญัชีสุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตามรายละเอียดดงันี ้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
ลักษณะ 

กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

อาคารและส่ิงปลกูสร้างโรงงานครัวกลาง 

นิคมอตุสาหกรรมนวนครโครงการ 2  

ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธานี 

เจ้าของ 735.80 - ไมมี่ - 
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อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
ลักษณะ 

กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

อาคารและส่ิงปลกูสร้างโรงงานอมตะนคร 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร  

ตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง  

จงัหวดัชลบรีุ 

เช่า 124.62 - ไมมี่ - 

รวม  860.42  

5.3      สัญญาเช่าพืน้ที่ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสัญญาเช่าพืน้ท่ีในการดําเนินกิจการร้านอาหารญ่ีปุ่ นกับ
คู่สญัญาท่ีเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกจํานวน 148 สญัญา ทัง้นี ้สญัญาเช่าพืน้ท่ีสว่นใหญ่
จะเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 3 ปี โดยสญัญาส่วนใหญ่ 
จะหมดอายลุงในปี 2556 – 2558 

5.4 สทิธิการเช่าพืน้ที่ดาํเนินงาน 

พืน้ท่ีดําเนินงานของกิจการร้านอาหารของกลุม่บริษัทสว่นใหญ่จะทําเป็นสญัญาเช่าระยะเวลาสัน้ 
3 ปี ท่ีสามารถต่ออายุการเช่าได้อีก 3 ปี เพ่ือลดภาระผูกพันและเงินลงทุนท่ีค่อนข้างสูงจาก
ความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้าท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม  
มีร้านอาหารบางสาขาได้ทําสัญญาเช่าระยะยาวภายในอาคารและศูนย์การค้า ซึ่งมีมูลค่า
ทรัพย์สนิรวมสว่นท่ีปรับปรุงแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดงันี ้

สาขา/เนือ้ที่ 
ระยะเวลาการเช่า/ 

ปีสิน้สุดสัญญา 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

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

ระยะเวลา 21 ปี  
 10 เดือน 25 วนั/ 
สิน้สดุปี 2567 

12.61 - ไม่มี - 

ศนูย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
ห้องท่ี GFC1A พืน้ท่ี 220 ตร.ม. และ 
ห้องท่ี GFC1B พืน้ท่ี 101 ตร.ม. 

ระยะเวลา 17 ปี  
9 เดือน 10 วนั/  
สิน้สดุปี 2562 

5.79 - ไม่มี - 
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สาขา/เนือ้ที่ 
ระยะเวลาการเช่า/ 

ปีสิน้สุดสัญญา 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

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

ระยะเวลา 20 ปี  
5 เดือน 15 วนั/ 
สิน้สดุปี 2565 

18.76 - ไม่มี - 

ศนูย์การค้าเซน็ทรัล ป่ินเกล้า  
ห้องท่ี G 45 พืน้ท่ี 160.15 ตร.ม. 

ระยะเวลา 13 ปี  
1 เดือน 30 วนั/ 
สิน้สดุปี 2565 

2.79 - ไม่มี - 

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

ระยะเวลา 7 ปี/ 
สิน้สดุปี 2556 0.4 - ไม่มี - 

ศนูย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค-รังสติ 
ห้องท่ี B 5 พืน้ท่ี 134 ตร.ม. 

ระยะเวลา 15 ปี  
6 เดือน/ สิน้สดุปี 2564 

7.07 - ไม่มี - 

ศนูย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก 
ห้องท่ี B 41 พืน้ท่ี 288 ตร.ม. 

ระยะเวลา 24 ปี 4 วนั / 
สิน้สดุปี 2574 

22.83 - ไม่มี - 

รวม  70.25  

5.5 เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลติ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใช้ในการดําเนินงานและผลิตสินค้า
ของกิจการ ประกอบด้วย 

ประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร - เคร่ืองด่ืม  2,019.37 - ไมมี่ - 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร - อาหาร 35.13 - ไมมี่ - 
รวม 2,054.50 
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5.6 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน 

สว่นตกแต่งและระบบภายในท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ประกอบด้วย 

ประเภท 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

สว่นตกแตง่ 302.77 - ไมมี่ - 

ระบบภายใน 312.62 - ไมมี่ – 
รวม 615.39 

5.7 ทรัพย์สนิระหว่างติดตัง้ 

ทรัพย์สนิระหว่างติดตัง้ของกลุม่บริษัทมีมลูคา่ทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภท 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

โรงงานผลติเคร่ืองด่ืมแห่งใหม่ 630.60 - ไมมี่ – 

ครัวกลาง 49.63 -ไม่มี- 

ร้านอาหารระหว่างก่อสร้าง 15.6 - ไม่มี - 

รวม 695.83 

5.8 ทรัพย์สนิอ่ืน 

ทรัพย์สินอ่ืนท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย เคร่ืองใช้สํานกังาน เคร่ืองตกแต่ง
และติดตัง้ เคร่ืองใช้ในร้านอาหาร และยานพาหนะ โดยมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันท่ี  
31 ธนัวาคม 2555 ทัง้สิน้  153.60 ล้านบาท 

5.9 ทรัพย์สนิทางปัญญา 

ตัง้แต่เปิดดําเนินการ บริษัท มีการย่ืนคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า และเคร่ืองหมาย
บริการ สําหรับผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัททัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ
และได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สนิทางปัญญาตามกฎหมาย 
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โดยมีเคร่ืองหมายการค้า และเคร่ืองหมายบริการท่ีสําคญั คือ “โออิชิ” รวมถึงเคร่ืองหมายการค้า
และเคร่ืองหมายบริการท่ีจดทะเบียนทัง้ ร่วมกับและ/หรือแยกกับเคร่ืองหมาย  “โออิชิ”  
อีกหลากหลายเคร่ืองหมายได้แก่ “ชาบชิู” “ราเมน” “นิกยุะ” “ชาคลูล์ซ่า” “คาคาชิ” “ฟรุ๊ตโตะ” 
“โอโนริ” และ “อะมิโน โอเค” เป็นต้น 

5.10 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทลงทนุในบริษัทย่อยท่ียงัเปิดดําเนินการอยู่จํานวน 3 บริษัท ดงันี ้

บริษัท ประเภทธุรกจิ สัดส่วน 

การถอืหุ้น (%) 

1. บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั   ผลติและจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 99.99 

2. บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั ร้านอาหารบะหม่ีญ่ีปุ่ น 99.99 

3. บริษัท โออิชิ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ ลมิิเตด็ รองรับธรุกิจในตา่งประเทศ 100 
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6.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

สําหรับระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
หรือคดีใด ๆ ท่ีต้องด้วยกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ท่ีมีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 
ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

(2) คดีท่ีกระทบต่อการดําเนินธรุกิจของบริษัทอย่างมีนยัสําคญัแตไ่มส่ามารถประเมินผลกระทบเป็น
ตวัเลขได้ 

(3) คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธรุกิจโดยปกติของบริษัท 
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7.  โครงสร้างเงนิทุน 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชําระแล้วจํานวน 375 
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 187.5 ล้านหุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 2 บาท ทัง้นี ้หุ้ นสามัญทัง้
จํานวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

7.2.1 รายช่ือและสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 มีดงันี ้

ลาํดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) 167,360,199 89.259 

2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 6,754,900 3.603 

3. 
 

นายทวีรัตน์ ปรุงพัฒนสกุล 1,947,000 1.038 

4. ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกัด 1,548,392 0.826 

5. THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE 1,160,100 0.619 

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

1,000,000 0.533 

7. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 641,000 0.342 

8. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 400,000 0.213 

9. นายสรุพงษ์ ภูสนาคม 173,000 0.092 

10. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 153,000 0.082 

11. ผู้ถอืหุ้นรายย่อย 6,362,409 3.393 

 รวม 187,500,000 100 
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7.2.2 รายละเอียดของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีระบขุ้างต้น มีลกัษณะเป็น Holding Company หรือโดย
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินงานของบริษัทย่อยอย่าง
มีนยัสําคญั มีดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลกัผ่านบริษัทย่อยเก่ียวกับ
การผลิตและการจัดจําหน่ายเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ และไม่ผสมแอลกอฮอล์ 
ร้านอาหารญ่ีปุ่ น  

2) ณ วันท่ี  4 ตุลาคม 2555 มีบริ ษัทท่ี เ ก่ี ยวข้องกับนายเจริญ  สิ ริ วัฒนภักดี  และ 
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุ้ นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
คิดเป็นร้อยละ 65.89 ของหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากดั (มหาชน) 

7.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษี
และสํารองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตุจําเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจัย
ต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอ่งของบริษัท
การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ข้างต้นจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหุ้น 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 6 ชดุ คือ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจํานวน 12 คน ดงันี ้

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน   ประธานกรรมการ 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี  รองประธานกรรมการ 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  กรรมการอิสระ 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  กรรมการอิสระ 

5. นายชยั จรุงธนาภบิาล  กรรมการอิสระ 

6. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู  กรรมการอิสระ 

7. นายแมทธิว กิจโอธาน  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

8. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร  กรรมการ 

9. นายอวยชยั ตนัทโอภาส  กรรมการ 

10. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์  กรรมการ 

11. นายปณต สิริวฒันภกัดี  กรรมการ 

12. นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์  กรรมการ 

กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี ้

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

คณะกรรมการบริษัทปฏิบติัหน้าท่ีโดยอทิุศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คําแนะนํา และกํากับดูแลให้บริษัทมีการ
ดําเนินงาน ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คําแนะนํา และกําหนดวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ 
ตลอดจน เป้าหมาย และนโยบายการดําเนินงานของบริษัท รวมทัง้ กํากับ ควบคุม ดูแล  
การบริหาร และการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กําหนด และจดัให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบญัชี 
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และ
เช่ือถือได้ เพ่ือให้การปฏิบติังาน มีความถกูต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียม และรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

อีกทัง้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นสว่นหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพ
อย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีท่ีกรรมการ 
หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด
กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามข้อบงัคบับริษัท กฎหมาย และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด)  
มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดกําหนดให้บคุคลดงักลา่ว ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ  

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร 
เพ่ือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบ
อํานาจนัน้จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าท่ีของผู้ รับมอบอํานาจไว้อย่างชดัเจน  
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โดยกิจการดังต่อไปนี  ้คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน 
การดําเนินการ 

1. เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องมีมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย หรืออยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

การดําเนินกิจการท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน มีดงัตอ่ไปนี ้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัของบริษัทให้บคุคลอ่ืน 

2. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท 
3. การตกลง แก้ไขเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท 

ทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
หรือควบรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

4. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
5. การเพ่ิมทนุหรือการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทและการออกหุ้นกู้  
6. การเลกิบริษัท 
7. การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 
8. การใดท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎ 
ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนดให้ต้องได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น  
การได้มาและจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการเก่ียวโยงกนั 

การปฐมนิเทศ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ่ือให้กรรมการใหม่
รับทราบความคาดหวงัท่ีบริษัทมีต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและ
แนวปฏิบติัในการกํากับดแูลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและ
การดําเนินงาน รวมถึงการเย่ียมชมหน่วยปฏิบติัการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ 
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การพัฒนากรรมการ 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนบัสนนุให้กรรมการของบริษัททกุคนเข้ารับการร่วมการสมัมนา 
และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึน้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) หรือ IOD ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าท่ีให้มี
ประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

โดยในปี 2555 นายอวยชยั ตนัทโอภาสได้เข้าอบรมในหลกัสตูร Role of the Chairman 
Program หรือ RCP รุ่นท่ี 29/2555 ซึง่จดัโดย IOD และนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ได้เข้าอบรม
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 14/2555 ของสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจํานวน 9 คน ดงันี ้
1. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอวยชยั ตนัทโอภาส รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริหาร 

4. นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการบริหาร 

5. นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมการบริหาร 

6. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการบริหาร 

7. นายไพบลูย์ คจุารีวณิช กรรมการบริหาร 

8. นายไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการบริหาร 

9. นายอนิรุทธ์ิ มหธร  กรรมการบริหาร  

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
อยู่ภายใต้กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการท่ี
กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน กําหนดงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจ
ประจําปี และงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุติั และดําเนินการตามแผน และกลยทุธ์ทางธรุกิจโดยสอดคล้องกบันโยบาย และ
แนวทางธรุกิจท่ีได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท 

4. ควบคมุดแูลการดําเนินธรุกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ 
เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารต่าง ๆ 
ตามท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อ
สภาพธรุกิจ 

5. มีอํานาจดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัท โดยให้ครอบคลมุ
ทกุรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลกิจ้างของพนกังาน
ของบริษัท ยกเว้น ตําแหนง่ตัง้แต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทําธุรกรรมและดําเนินการต่าง ๆ ของบริษัทและ 
บริษัทย่อย ดงันี ้
6.1 อนุมัติการกู้ หรือการขอสินเช่ือใด  ๆ  จากสถาบันการเงิน  การเข้าเป็น 

ผู้ คํา้ประกัน และการใช้จ่ายเงินเพ่ือเข้าทําธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท 
เช่นการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เพ่ือขยายสาขา การสั่งซือ้สินค้า เคร่ืองจักร 
อปุกรณ์ และวตัถดิุบ และการใช้จ่ายเงินเพ่ือการดําเนินงานตา่ง ๆ เป็นต้น 

6.2 อนมุติังบประมาณประจําปีของบริษัทย่อย 

ทัง้นี ้อํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ ตามท่ีระบขุ้างต้นให้เป็นไปตามเง่ือนไขดงันี ้
1. กรณีการสัง่ซือ้วัตถุดิบหลกั ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติได้ไม่เกินครัง้ละ 

1,000,000,000.- บาท (หนึง่พนัล้านบาทถ้วน)  
2. กรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการสัง่ซือ้วตัถดิุบหลกั ให้คณะกรรมการบริหารอนุมติั

ได้ไม่เกินครัง้ละ 100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) หรือจํานวน
เทียบเท่า หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ยกเว้น การตดั
จําหน่ายทรัพย์สิน  ให้คณะกรรมการบ ริหารอนุมัติ ไ ด้ ไม่ เ กินครั ง้ละ 
10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และการจ่ายเงินค่ารับรอง การกุศล 
และสินค้าเผยแพร่  ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติ ไ ด้ ไม่ เ กินครั ง้ละ 
3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)  

7. มีอํานาจพิจารณาอนุมตัิการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทัง้ 
การกําหนดผู้ มีอํานาจสัง่จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากทัง้หลายของบริษัท 
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8. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิงบประมาณการขึน้เงินเดือนหรือปรับระดบัเงินเดือนพนกังาน
ประจําปี และการจ่ายเงินรางวัลประจําปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย ยกเว้น ตําแหน่งตัง้แตผู่้ ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

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

ขึน้เงินเดือน ปรับอัตราเงินเดือน กําหนดโบนสั สวสัดิการ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืน 
ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบประการอื่นของพนกังานของบริษัทในทกุตําแหน่ง 
ยกเว้น ตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป และให้มีอํานาจมอบหมายให้กรรมการ
ผู้ จัดการ หรือผู้ ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนของบริษัท เป็นผู้ มีอํานาจแทนบริษัท 
ในการลงนามในสัญญาจ้างท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

11. อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ แทนของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ  และ /หรือ 
อนุกรรมการในบริษัทย่อย เพ่ือควบคุมดูแลการบริหารงานต่าง ๆ ตามท่ีได้รับอนุมัติ
จากบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สงูสดุ 

12. กํากับ ดูแล และอนุมติัเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตัง้หรือ
มอบหมาย หรือมอบอํานาจให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารได้ตามท่ีเห็นสมควร เช่น แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
ในการจดัหาวตัถดุบิหลกั แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการในการพิจารณาการขึน้เงินเดือนหรือ
การกําหนดเงินโบนัสแก่พนักงาน ยกเว้น ตําแหน่งผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการขึน้ไป  
แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในกิจการเฉพาะทาง เพ่ือ
บริหาร  และกลั่นกรองกิจการงานก่อนท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  
โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลกิ เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งการมอบ
อํานาจนัน้ ๆ ได้ 

13. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
อนึ่ง การอนมุติัรายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุติัการเข้าทํารายการท่ี

ทําให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการเข้าทํา
รายการท่ีตน หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อ่ืนใด (ตามข้อบงัคบับริษัท และตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนมุตัิการ
เข้าทํารายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้  
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ทัง้ นี  ้กรรมการบริหารท่ีมีส่วนได้เสียในเ ร่ืองดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  
โดยคณะกรรมการมีอํานาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขต อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้
ตามท่ีจําเป็นหรือเหน็สมควร 
8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมดจํานวน 3 คน ดงันี ้

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

หมายเหต ุ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายชยั จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบ     
ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุติั 

เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่
สามารถอยู่จนครบวาระได้ มีผลให้จํานวนสมาชิกน้อยกว่าจํานวนท่ีกําหนดไว้ คณะกรรมการ
บริษัทต้องแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนบัแต่วันท่ี
จํานวนสมาชิกไมค่รบถ้วน 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งต้องอยู่รักษาการในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชดุใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

สว่นท่ี 1 หน้า 41 
 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับ       
ผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์       
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี  ้เพ่ือให้มั่นใจว่า
รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของ
บริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด จํานวน 9 คน ดงันี ้

(1) นายชยั จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
(2) นายพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
(3) นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(4) นายไพบลูย์ คจุารีวณิช กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(5) นายไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(6) นายอนิรุทธ์ิ มหธร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(7) นายธานี พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(8) นายกิตต ิ อนตุรเศรษฐ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(9) นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

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

2. เสนอต่อกรรมการผู้ จัดการเพ่ือแต่งตัง้คณะทํางานในการบริหารความเส่ียงแต่ละ
ประเภทโดยให้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการชดุนี ้

3. จดัอบรมและสมัมนาเชิงปฏิบติัการการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยเป้าหมายของ
บริษัท ขัน้ตอนการดําเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมินความเส่ียง จัดลําดับ
ความสําคัญผลกระทบของความเส่ียงต่าง ๆ และแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันหรือ       
ลดผลกระทบจากความเส่ียง 

4. อนมุติัแผนการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบติัทัว่ทัง้องค์กร 
5. ทบทวนความเพียงพอของกรมธรรม์ประกนัภยัและประกนัชีวิตตา่ง ๆ 
6. ติดตามความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษัทตลอดจนกระบวนการบ่งชีแ้ละปรับปรุงข้อมลูให้

เป็นปัจจบุนั 
7. ให้คําปรึกษา คําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
8. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีสําคัญ เพ่ือเช่ือมโยงกับ 

การควบคมุภายใน 
9. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 

8.1.5 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด จํานวน 3 คน ดงันี ้

(1) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา 
(2) นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการสรรหา 
(3) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการสรรหา 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. สรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัตามแต่กรณี 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

สว่นท่ี 1 หน้า 43 
 

2. สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่ง
ตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึน้ไป เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุติั 

3. กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทตัง้แต่ระดบั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป 

4. ปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการสรรหาบุคลากรตามท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือท่ี
ประชมุผู้ 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 
(5) นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กําหนดอตัราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้กบัคณะกรรมการทกุคณะ
เพ่ือผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. กําหนดอตัราการจ่ายผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้กบัผู้บริหารระดบัสงูตัง้แต่
ระดับผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริษัท 

3. ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี ้

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  
2. พิจารณาจากการขยายตวัของธรุกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย  
3. พิจารณาถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคณะ 
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8.1.7 เลขานุการบริษัท 

ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ให้ดํารง
ตําแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

1. มีอํานาจหน้าท่ีในการติดต่อและลงนามในเอกสารท่ีจะแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

2. มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2551 และตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

8.1.8 คณะผู้บริหาร 

บริษัทมีผู้บริหาร (1) จํานวน 16 คน ประกอบด้วย 

(1) นายแมทธิว  กิจโอธาน กรรมการผู้จดัการ 
(2) นายไพบลูย์ คจุารีวณิช รองกรรมการผู้จดัการ 
(3) นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จดัการ-สายงานธรุกิจอาหาร 
(4) นายอนิรุทธ์ิ มหธร รองกรรมการผู้ จัดการ-ฝ่ายขายและการตลาด

ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
(5) นายสงวน พงษ์หว่าน ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(6) นายสมศกัด์ิ อศัวธีรากลุ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
(7) นายธานี  พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ  ผู้จดัการทัว่ไปโรงงาน 
(8) นายสธีุ  ธรรมสิทธ์ิบรูณ์  ผู้ อํานวยการการตลาด สายงานธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
(9) นางสาวธชันนัท์  มาโนชนฤมล ผู้ อํานวยการฝ่ายพัฒนาการขาย สายงานธุรกิจ

เคร่ืองด่ืม 
 

(10) นางวรรณศรี บญุเอกบศุย์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารการเงิน 
(11) นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 
(12) นายนิรุธ ศรีพวาทกลุ ผู้ อํานวยการการตลาดอาหาร สายงานธุรกิจอาหาร 
(13) นายหทยัสรรค์  ฤดีวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย สายงานธรุกิจเคร่ืองด่ืม 
(14) นายชนาวฒิุ นาคเวก ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 
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(15) นายกิตต ิ อนตุรเศษฐ ผู้ อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(16) นางชนกกานต์ โยธาประเสริฐ ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัซือ้ 

หมายเหต ุ
(1) ผู้บริหาร ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

โดยรายช่ือกรรมการบริษัทแสดงในข้อ 8.1.1 แล้ว 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ 

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

2. ประสานงานกับหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือให้การดําเนินการทางธุรกิจ รวมทัง้การบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมการ
บริษัท รวมทัง้นโยบายของบริษัทและหลกัธรรมาภิบาล 

3. กํากับ ดแูล และสนบัสนนุให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ี
สอดคล้องกบัทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลมุอํานาจและความรับผิดชอบดงันี ้

3.1 นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงแนวทาง 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการวางแผนอัตรากําลัง การวางแผนและ
กําหนดอัตราการว่าจ้าง การกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
สําหรับพนกังานทุกระดบั และการกําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหา
พนกังานของบริษัทตัง้แตร่ะดบัผู้ อํานวยการหรือผู้จดัการทัว่ไปโรงงานลงไป 

3.2 อนุมัติแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การโยกย้ายหมุนเวียน  
การพฒันาบคุลากร และการสร้างบคุลากรทดแทนขององค์กร 

3.3 อนุมัติการว่าจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย การเล่ือนตําแหน่ง  
การปรับระดบั การปรับเงินเดือน การลงโทษทางวินยั การเกษียณ และการต่ออายุ
การทํางาน  สําหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  ตัง้แต่ระดับ
ผู้ อํานวยการ หรือผู้จดัการทัว่ไปโรงงานลงไป  
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3.4 อนุมติัการโยกย้าย สบัเปล่ียน หมนุเวียนภายในบริษัทและระหว่างบริษัทกับ
บริษัทย่อย และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานตัง้แต่ระดับ
ผู้ อํานวยการหรือผู้จดัการทัว่ไปโรงงานลงไป 

3.5 อนมุติัการฝึกอบรมพนกังาน 

อนึ่ง การแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และการประเมินผลงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ 

4. พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินเพ่ือการทําธุรกรรมของบริษัทภายในวงเงินตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ 

5. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
ตามท่ีเห็นสมควรได้ ภายในขอบเขตแห่งอํานาจท่ีได้รับ โดยการมอบหมายดังกล่าว
ต้องไม่ขดัหรือแย้งกับคําสัง่ท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้
กําหนดไว้ 

6. มีอํานาจอ่ืน ๆ ตามท่ีข้อบังคบัการทํางานได้กําหนดไว้ และให้รวมถึงอํานาจในการ
ดําเนินงานของบริษัทตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร
มอบหมาย 

ทัง้นี ้การอนมุติัรายการดงักล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการอนมุตัิการเข้าทํารายการท่ี
ทําให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการ สามารถอนมุติัรายการท่ีตน
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ  และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมตัิรายการ
ดงักลา่ว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดเป้าหมายการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร และ
ให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารเป็นประจําทกุปี กรรมการ
ผู้จดัการประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารตัง้แต่ระดบัผู้ อํานวยการลงไปตามลําดบั โดยใช้
เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจําปี  
เพ่ือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม โดยขออนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 
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8.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร 

8.2.1 กรณีท่ีกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระ และ/หรือมี
ตําแหน่งว่างลงด้วยเหตอ่ืุน คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนโดย
พิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานท่ี
เก่ียวข้อง รวมทัง้มีคณุสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ จากนัน้จึงนําเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้การแต่งตัง้
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

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

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

เท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับ      
การเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีพึงมีหรือ 
พงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งผู้ บริหาร คณะกรรมการสรรหาจัดให้มี        
การติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตําแหน่งท่ีครอบคลุมตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการและ
ผู้บริหารระดับสงู เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอด
ตําแหนง่ท่ีสําคญัตอ่ไปในอนาคต 

8.2.2 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจาก
คณุสมบติัของผู้ ท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดย
ต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้
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กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคณุสมบติัในวาระการดํารงตําแหน่ง
ดงันี ้

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

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา 
ท่ีได้เงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง กิจการท่ีมีอํานาจควบคมุ
กิจการอ่ืน ๆ ท่ีกลา่วข้างต้น หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ มีอํานาจควบคมุในกิจการท่ีกล่าว
ข้างต้น เว้นแตไ่ด้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วน หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของกิจการท่ีมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท 
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 มลูค่า
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) 
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4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  
บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคุมในกิจการท่ีกล่าวข้างต้น รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีท่ีมีผู้ สอบบัญชีดังกล่าว 
สงักดัอยู่ เว้นแตไ่ด้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

5. ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

6. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้เพ่ือเป็นตวัแทนกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

7. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 
8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจเร่ืองการดําเนินกิจการของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) 
สามารถทําได้ โดยกรรมการอิสระรายนัน้ต้องไมเ่ป็นกรรมการตรวจสอบด้วย 

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

การถอืครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหนง่ 
หุ้นสามญั (หุ้น) 

28 ก.พ.56 31 ธ.ค. 54 เพ่ิม (ลด) 
1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการ - - - 
2. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ - - - 
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- - - 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

- - - 
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ช่ือ-นามสกลุ ตําแหนง่ 
หุ้นสามญั (หุ้น) 

28 ก.พ.56 31 ธ.ค. 54 เพ่ิม (ลด) 
5.     นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ 
- - - 

6. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ - - - 
7. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการและกรรมการผู้จดัการ - - - 
8. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ - - - 
9. นายอวยชยั ตนัทโอภาส กรรมการ - - - 
10. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมการ - - - 
11. นายปณต สิริวฒันภกัดี กรรมการ - - - 
12. นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมการ - - - 
13. นายไพบลูย์ คจุารีวณิช รองกรรมการผู้จดัการและ

เลขานกุารบริษัท 
- - - 

14. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จดัการ - - - 
15. นายอนิรุทธ์ิ มหธร * รองกรรมการผู้จดัการ - - - 
16. นายสมศกัด์ิ อศัวธีรากลุ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี - - - 
17. นายธานี พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ  ผู้จดัการทัว่ไปโรงงาน - - - 
18. นายสงวน พงศ์หว่าน ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน - - - 
19. นายสธีุ ธรรมสิทธ์ิบรูณ์  ผู้ อํานวยการการตลาด สายงาน

ธรุกิจเคร่ืองด่ืม 
- - - 

20. นางสาวธชันนัท์ มาโนชนฤมล ผู้ อํานวยการฝ่ายพัฒนาการขาย 
สายงานธรุกิจเคร่ืองด่ืม 

- - - 

21. นางวรรณศรี บญุเอกบศุย์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารการเงิน - - - 
22. นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 1,600 - 1,600 
23. นายนิรุธ ศรีพวาทกลุ ผู้ อํานวยการการตลาด สายงาน

ธรุกิจอาหาร 
- - - 

24. นายหทยัสรรค์ ฤดีวงศ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายขาย สายงานธรุกิจ
เคร่ืองด่ืม 

- - - 

25. นายชนาวฒิุ นาคเวก ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ - - - 
26. นายกิตต ิอนตุรเศษฐ ผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ - - - 
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ช่ือ-นามสกลุ ตําแหนง่ 
หุ้นสามญั (หุ้น) 

28 ก.พ.56 31 ธ.ค. 54 เพ่ิม (ลด) 
27. นางชนกกานต์ โยธาประเสริฐ ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัซือ้ - - - 

หมายเหตุ   

* ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 นางอาภาสมร มหธร ภรรยาคณุอนิรุทธ์ิ มหธร ถือหุ้นของบริษัท                
จํานวน   3,100 หุ้น 

8.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร 

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

1.) ค่าตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน 
และบําเหน็จกรรมการ มีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือ – นามสกุล/ตาํแหน่ง 

ปี 2555 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท) 

บาํเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

รวมจาํนวนเงนิ 
(บาท) 

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน 720,000 4,189,000 4,909,000 

ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

   

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 540,000 5,889,000 6,429,000 

รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา  
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

   

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 600,000 3,145,000 3,745,000 
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา 
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ช่ือ – นามสกุล/ตาํแหน่ง 

ปี 2555 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท) 

บาํเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

รวมจาํนวนเงนิ 
(บาท) 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 480,000 2,097,000 2,577,000 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

   

5.  นายชยั จรุงธนาภิบาล 
     กรรมการอิสระ 
     กรรมการตรวจสอบ 
     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

600,000 
 
 
 

3,145,000 
 
 
 

3,745,000 
 
 
 

6. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู 480,000 2,097,000 2,577,000 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา 

   

7. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร 480,000 4,154,000 4,634,000 
กรรมการ  
รองประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

   

8. นายอวยชยั ตนัทโอภาส 360,000 4,154,000 4,514,000 

กรรมการ  
รองประธานกรรมการบริหาร 

   

9. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 480,000 3,468,000 3,948,000 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

   

10. นายปณต สริิวฒันภกัดี 360,000 1,922,000 2,282,000 
 กรรมการ  
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ช่ือ – นามสกุล/ตาํแหน่ง 

ปี 2555 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท) 

บาํเหน็จ
กรรมการ 

(บาท) 

รวมจาํนวนเงนิ 
(บาท) 

11.นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ 360,000 - 360,000 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

   

12. นายแมทธิว กิจโอธาน 
      กรรมการ  
      กรรมการผู้จดัการ 

- 3,468,000 3,468,000 

13. นายโช เอว่ีย จิน้  - 699,000 699,000 
 กรรมการ(1)    

รวมค่าตอบแทนรายเดือนและบาํเหน็จ 5,460,000 38,427,000 43,887,000 

หมายเหตุ   
(1) นายโช เอว่ีย จิน้ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554 

แตย่งัคงได้รับคา่ตอบแทนสําหรับงวดการจ่ายท่ีถึงกําหนดในปี 2555 
 

 2.) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอ่ืนๆ* 

หน่วย : พันบาท ปี 2555 ปี 2554 

เงินเดือน 31,993 20,638 
ผลประโยชน์พนกังาน 1,101 775 
เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 843 613 
อ่ืน ๆ 7,084 4,681 

รวม 41,021 26,707 

หมายเหตุ 

* ค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมถึงค่าตอบแทนตามสญัญาให้บริการด้านการบริหารงานระหว่างบริษัท 
และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)  



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 55 

8.3.2 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors) หรือสถาบันอ่ืน รวมถึงการเข้าอบรมของ
คณะกรรมการอิสระตามข้อแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

รายช่ือกรรมการของบริษัท 

Directors 

Certification 

Program 

(DCP) 

Directors 

Accreditation 

Program 

(DAP) 

Audit 

Committee 

Program 

(ACP) 

Role of the 

Chairman 

Program 

(RCP) 

อื่นๆ 

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน - รุ่นท่ี TCC/2547 - - - 

2.  นายฐาปน สริิวฒันภกัดี - รุ่นท่ี TCC/2547 - - - 

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ - รุ่นท่ี 63/2550 - - วตท. รุ่น 14/2555 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช รุ่นท่ี 17/2545 - รุ่นท่ี 32/2553 รุ่นท่ี 13/2549 

RCC รุ่น 4/2550 

วตท. รุ่นท่ี 8 

TEPCoT  รุ่นท่ี

3/2553 

 FGP รุ่นท่ี 2/2554 

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

6. นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู - DAP/2548 - - 

Quality of 

Financial 

Reporting/2547 

FN/2547 

7. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร รุ่นท่ี 26/2546 - - - - 

8. นายอวยชยั ตนัทโอภาส DCP/2550 รุ่นท่ี TCC/2547 - รุ่นท่ี  29/2555 - 

9. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ - รุ่นท่ี TCC/2547 - - - 

10. นายแมทธิว  กิจโอธาน DCP/2550 DAP/2549 - - - 

11. นายปณต สริิวฒันภกัดี DCP/2547 DAP/2547 - - FN/2547 

12. นางสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ - DAP/2547 - - - 

8.3.3 ค่าตอบแทนอ่ืน 

- ไมมี่ - 
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8.4 การกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัอย่างย่ิงกบัการบริหารและดําเนินงานโดยยึดมัน่ในความซื่อตรง
และโปร่งใส โดยได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี ให้สอดคล้องกับ
แนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือความโปร่งใสในการดําเนินงาน และเป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้กับ 
ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุนทัว่ไป และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยความมุ่งหวังท่ีจะยกระดบัการกํากับดแูลกิจการของ
บริษัทให้ทดัเทียมกบับริษัทชัน้นําอ่ืน ๆ ทัง้นี ้เพ่ือผลสมัฤทธ์ิสดุท้ายอนัได้แก่ การบรรลถึุงเป้าหมายในการ
ดําเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท รวมถึงมีการทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติ      
เพ่ือนํามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม รวมถึงจดัทําเป็นรายงานการกํากบัดแูลกิจการและเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจําปีด้วย 

8.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

8.5.1 บริษัทได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในท่ีมีสาระสําคญัของบริษัท 
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีทราบข้อมลูภายใน
ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย
งบการเงินให้แก่สาธารณชน 

8.5.2 บริษัทได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีในการถือครอง
หลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ทัง้นี  ้บริษัทยังได้กําหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์สว่นตวัไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตัง้แตก่ารตกัเตือนด้วยวาจาจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน 
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8.6. บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

8.6.1 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนกังานทัง้สิน้จํานวน 7,100 คน (ไม่รวมกรรมการ
และผู้บริหารตามข้อ 8.1) โดยแบง่ตามสายงานตา่ง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 
สํานกังาน 337 
ร้านอาหาร 6,010 
โรงงาน  753  
รวม 7,100 

ในปี 2555 พนกังานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่างเดียวรวมทัง้สิน้ 902 ล้านบาท 

8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

กลุ่มบริษัทให้ความสําคญักับการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานทุกคน โดยถือว่าพนักงาน  
ทกุคนเป็นสว่นหนึง่ของความสําเร็จของบริษัท ดงันัน้ การพฒันาบคุลากรจึงเป็นการลงทนุระยะยาวและ
จะต้องทําอย่างต่อเน่ือง เม่ือบุคลากรคือทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสดุขององค์กร ดงันัน้ ความจําเป็นของการ
พฒันาบคุลากรให้มีความสามารถในการประยกุต์และสงัเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือใช้ในงานท่ีตนรับผิดชอบได้
จงึเป็นสว่นสําคญัในการสร้างความสําเร็จทางธรุกิจ เป้าหมายท่ีกําหนด และการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของ
องค์กรแบบยัง่ยืน 

สําหรับปี 2555 การพฒันาพนกังานยงัคงยดึแนวทางการดําเนินการต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมา โดยแบ่งกลุม่
พนกังานสําหรับพฒันาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พนกังานกลุ่มร้านอาหาร พนกังานกลุ่มโรงงาน พนกังาน
กลุม่สนบัสนนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.) พนักงานกลุ่มร้านอาหาร (Restaurant) บริษัทได้จัดให้มีระบบการฝึกอบรมประเภทร้านอาหาร 
(Restaurant Operation Training System) โดยมีหลักสูตรต่าง  ๆ  เ พ่ืออบรมพนักงานตัง้แต่
พนักงานในระดบัปฏิบติัการไปจนถึงพนกังานระดบับริหาร รวมทัง้จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะกิจ
สําหรับสาขาตา่ง ๆ เพ่ือให้การบริการอยู่ในระดบัมาตรฐานท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ ซึง่ระบบการฝึกอบรม
ประเภทร้านอาหารดงักลา่วนี ้แบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ ได้แก่ 
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1.1 หลักสูตรสําหรับพนักงาน (Crew Member Training Excellence) เป็นหลักสูตรสําหรับ
พนกังานหน้าร้าน เช่น พนกังานเก็บโต๊ะ พนกังานเสิร์ฟ พนกังานเก็บเงิน พนกังานต้อนรับ 
เป็นต้น และพนักงานหลงัร้าน เช่น พนกังานเตรียมอาหาร พนักงานปรุงอาหาร พนักงาน
ประกอบอาหาร รวมทัง้หัวหน้ากะ เป็นต้น โดยเนือ้หาในหมวดนีส้่วนใหญ่เน้นด้านการ
บริการ การรักษาความสะอาด และคณุภาพของอาหารเป็นหลกั 

1.2 หลักสูตรสําหรับทีมผู้ จัดการร้าน (Management Training Excellence) เป็นหลักสูตร
สําหรับพนักงานระดบัหัวหน้า ผู้จัดการร้านฝึกหัด ผู้ ช่วยผู้ จัดการร้าน ผู้จัดการร้าน และ
ผู้ จัดการเขต เป็นต้น โดยเนือ้หาในหมวดนีส้่วนใหญ่เน้นด้านการบริหารผลิตภัณฑ์  
การบริหารสินค้าคงคลัง  การบริหารบุคลากร  การบริหารเงินสด  ความเป็นผู้ นํา  
การวางแผน การบริหารต้นทุน การบริหารค่าใช้จ่าย รวมทัง้การสร้างยอดขายและกําไร  
เป็นต้น 

2.) พนักงานกลุ่มโรงงาน (Manufacturing) เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นด้านการผลิต คณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และขัน้ตอนการทํางาน เป็นต้น ทัง้นี  ้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์หลกัของโรงงาน ทัง้ในด้านการลดต้นทนุ การเพิ่มผลผลิต ระบบคณุภาพ เช่น ระบบ 
ISO 9001 : 2008 ระบบ GMP และระบบ HACCP รวมทัง้ระบบ ISO 22000 : 2005 นอกจากนีย้งั
มีการฝึกอบรมด้าน Technical Training และการส่งเสริมพัฒนาทักษะพนักงานด้านอ่ืน ๆ ท่ีเป็น
หลกัสตูรทัว่ ๆ ไป (Soft Skill) อีกด้วย 

3.) พนักงานกลุ่มสนับสนุน (Support) การพฒันาพนกังานในกลุม่สนบัสนนุตา่ง ๆ นัน้ถือว่าเป็นสว่น
สําคญัอีกสว่นหนึ่งท่ีจะทําให้ธุรกิจดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน ตามความคาดหวงัขององค์การท่ีจะให้
ฝ่ายสนบัสนนุเป็นเสมือนหุ้นสว่นทางธรุกิจ (Business Partners) จะมุ่งเน้นและสง่เสริมการพฒันา
ความรู้ความสามารถโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง จากการฝึกอบรมภายใน (In-house 
Training) และจากคําแนะนําของผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมทัง้ การส่งไปอบรมจาก
สถาบนัภายนอก (Public Training) 

นอกจากนี ้บริษัทได้จดัทําโครงสร้างหลกัสตูรไว้ 4 ระดบั เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน 
ทัง้ 3 กลุม่ให้สอดคล้องกนั ได้แก่ 

1. หลกัสตูรปฐมนิเทศ (Orientation Program) เป็นหลกัสตูรสําหรับพนักงานใหม่ เพ่ือแนะนําให้รู้จกั
บริษัท ลกัษณะงานหรือข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบติังาน อีกทัง้ช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตวั 
เข้ากบังานและเพ่ือนร่วมงานในองค์กร 
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2. หลักสูตรพัฒนาความรู้ ความสามารถทั่วไป (Corporate Training Program) เป็นหลักสูตรเพ่ือ 
การพัฒนาพนักงานให้สามารถนําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางบริษัทอาจจัดอบรมขึน้
ภายใน (In-house Training) หรือภายนอกบริษัท (Public Training) ทัง้นี ้เพ่ือการพัฒนาความรู้ 
ทกัษะ ความสามารถของพนกังานให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

3. หลกัสตูรพฒันาความรู้เฉพาะในงาน (Functional Training Program) เป็นหลกัสตูรเพ่ือการพฒันา
ทักษะ ความสามารถ หรือเทคนิคเฉพาะด้านในงาน เช่น ความรู้เก่ียวกับกระบวนการผลิต ความรู้
เก่ียวกบัเทคนิคเฉพาะทาง หรือความรู้ในสายงานวิชาชีพตา่ง ๆ เป็นต้น 

4. หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้ นํา (Leadership Development Program) เป็นหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา
ศกัยภาพด้านภาวะผู้ นําของผู้บริหารในองค์การ 

ในปี 2555 กลุม่บริษัทใช้งบประมาณในการพฒันาพนกังานประมาณ  4  ล้านบาท 

8.6.3 นโยบายด้านสวัสดกิาร 

บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าการบริหารงานของบริษัทจะสําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะพนกังานท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และมีแรงจูงใจท่ีดีในการทํางาน มีความมัน่คงและมีสวสัดิการท่ีดีให้กบัพนกังานในอนัท่ี
จะธํารงรักษาพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถให้ปฏบิติังานอย่างมีประสทิธิภาพสงูสดุ และเพ่ือคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีของพนกังานทกุคน บริษัทจงึมีนโยบายด้านสวสัดิการดงันี ้

1. พนกังานทกุคนจะได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและสมศกัด์ิศรีในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของบริษัท 
2. บริษัทจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่ อย่าง

สม่ําเสมอ 
3. บริษัทจะจดัระบบการให้บริการด้านโรงอาหารท่ีถกูสขุลกัษณะ จดัห้องนํา้สะอาด จดับริการรถรับสง่

ท่ีมีความปลอดภยัเพียงพอ และจดัห้องพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย (สําหรับ
สว่นของโรงงาน) 

4. บริษัทจะกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการให้กบัพนกังานด้วยความเหมาะสมเป็นธรรมอย่างทัว่ถึง 
5. บริษัทจะสง่เสริมให้พนกังานได้รับรู้ข้อมลูข่าวสารอย่างสม่ําเสมอ 
6. บริษัทจะจดัระบบอปุกรณ์สํานกังาน โทรศพัท์ โทรสาร ท่ีทนัสมยัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้

งานสงูสดุ 
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8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

พนักงานถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าย่ิงและมีความสําคญัต่อบริษัท ด้วยเหตุนีบ้ริษัทจึงมีการดําเนินการ
ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยกําหนดเป็นนโยบายดงันี ้

1. ความปลอดภยัในการทํางานถือเป็นหน้าท่ีของพนกังานทกุคน 
2. บริษัทจะสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงสภาพการทํางานเพ่ือความปลอดภยัของทกุคน 
3. บริษัทจะสนบัสนนุให้มีกิจกรรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทํางาน 
4. ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัจะต้องกระทําตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคับ

เก่ียวกบัความปลอดภยัในการทํางาน 
5. พนักงานทุกคนต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพ่ือนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของ

บริษัทเป็นสําคญัตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 
6. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือต่อมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางานของบริษัท 

8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล 

บริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าการบริหารงานของบริษัทจะดําเนินการและสําเร็จลลุ่วงไปด้วยดีก็เพราะบริษัทมี
พนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ขีดความสามารถ และแรงจูงใจท่ีดีในการทํางาน ดังนัน้ 
บริษัทจะยึดหลกัคณุธรรม ความมีระเบียบวินยั ความสามคัคีและความเข้าใจอนัดีในหมู่พนกังานมาเป็น
จดุมุง่หมายในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ เพ่ือธํารงไว้ซึง่พนกังานท่ีมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ รวมถึง
มีแรงจูงใจในการทํางานและใช้ความรู้ความสามารถของตนปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี ้เพ่ือให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวบรรลุผล บริษัทจึงกําหนดนโยบายเพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ไว้ดงันี ้
1. พนกังานทกุคนจะได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและสมศกัด์ิศรีในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของบริษัท 
2. การคดัเลือกบคุคลเพ่ือว่าจ้างให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ การโอนย้ายสบัเปล่ียนหน้าท่ี บริษัทจะกระทํา

ด้วยความเป็นธรรม โดยคํานงึถึงคณุสมบติัของแตล่ะตําแหนง่งานเป็นสําคญั 
3. บริษัทจะให้การสนบัสนนุและพฒันาพนกังานอย่างตอ่เน่ือง 
4. บริษัทจะกําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรมตามความเหมาะสมของสภาพและ

ลกัษณะงาน ผลการปฏบิติังานประกอบกบัความสามารถในการจ่ายของบริษัท 
5. บริษัทจะสง่เสริมให้พนกังานได้รับข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอนัสมควร 
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8.6.6 นโยบายทางด้านธุรการ 

บริษัทมุง่เน้นท่ีจะสร้างทศันียภาพ สภาพแวดล้อมภายในให้เป็นท่ีน่าอยู่ เป็นท่ีน่าทํางานสําหรับพนกังาน
ทกุคน เพ่ือสร้างขวัญกําลงัใจท่ีดีมีความปลอดภยัและสขุลกัษณะท่ีดีในการทํางาน เพราะบริษัทเช่ือมัน่
ว่าสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีน่าทํางานจะส่งผลท่ีดีในด้านความรู้สกึท่ีทกุคนอยากมาทํางาน 
เพ่ือให้เกิดผลิตผลกบัองค์การ ดงันัน้ เพ่ือให้วตัถปุระสงค์ดงักลา่วบรรลผุล บริษัทจึงกําหนดนโยบายเพ่ือ
เป็นแนวทางในการบริหารจดัการด้านธุรการทัง้ภายในและภายนอกไว้ดงันี ้
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบายตา น่าอยู่ ตามความ

เหมาะสม 
2. จดัระบบการให้บริการด้านโรงอาหารท่ีถกูสขุลกัษณะ ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภยัและ

ลอ็คเกอร์อย่างมีมาตรฐาน ห้องนํา้สะอาด รถรับสง่ท่ีปลอดภยัเพียงพอ ห้องพยาบาลท่ีถกูต้องตาม
กฎหมาย (สําหรับสว่นของโรงงาน) 

3. จดัระบบควบคมุการใช้อุปกรณ์สํานกังาน โทรศพัท์ โทรสาร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน
สงูสดุ 

4. สร้างความสมัพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงานภายนอกและลูกค้าผู้มาติดต่อ รวมทัง้สร้างรัฐกิจสมัพันธ์ท่ีดี
ถกูต้องตามกฎหมาย 

5. บริษัทจะสง่เสริมให้พนกังานได้รับข่าวสารท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอนัสมควร 
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9. การควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความสําคัญอย่างย่ิงกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ทัง้ใน
ระดบับริหารและระดบัปฏิบัติงาน โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลมุทุกด้าน ทัง้ด้าน
บญัชี การเงิน และการปฏิบติังาน รวมถึง บริษัทยงัได้มีการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
บริษัทไว้อย่างชดัเจน โดยกําหนดให้บริษัทต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ 
ท่ีเก่ียวข้อง มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในอนัท่ีจะปกป้อง รักษา และ
ดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้นและสนิทรัพย์ของบริษัท  

บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน  
ทัง้หน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน รวมทัง้ให้คําปรึกษาเก่ียวกับการสร้างระบบการควบคุม
ภายในสําหรับระบบงานต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของ 
การควบคมุภายใน พร้อมทัง้ ติดตามการปรับปรุงระบบการควบคมุภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด 
นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งผลกัดนัให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
และใช้กรอบการควบคุมภายในตามแนว International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและ
ดแูลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติังานอย่างมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี รวมถึง รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา เพ่ือท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถให้คําแนะนําท่ีจําเป็นและเพ่ือมัน่ใจได้ว่าระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบ
ภายในอันเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนสามารถท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์ 
(Vision) และพนัธกิจ (Mission) ของบริษัทได้ 

สําหรับกรอบการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในใช้ยึดถือและอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 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) 
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5. ระบบการตดิตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 

เม่ือพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และข้อมลูท่ีได้รับทราบจาก
การซกัถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทัง้ จากการพิจารณาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีฝ่ายบริหารเป็น
ผู้จดัทํา สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพอย่างเพียงพอ รวมถึงมีระบบ
การควบคมุภายในเร่ืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่วอย่างเพียงพอแล้วอีกด้วย 

สําหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยของบริษัทนัน้ บริษัทได้กําหนดให้บริษัทย่อยทัง้สามมีระบบ 
การควบคุมภายในท่ีสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท นอกจากนัน้ บริษัทยังได้
ดําเนินการจดัสง่เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเข้าไปตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทย่อยอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบพบว่าบริษัทย่อยทัง้หมดของบริษัทได้จัดให้มีการ
ควบคมุภายในท่ีเพียงพอ 

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

10.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งภายในปี 2555             
ซึง่สามารถสรุปลกัษณะของความสมัพนัธ์ได้ดงันี ้

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) ไทย บริษัทใหญ่และย่อยมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั ไทย บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั ไทย บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกนั 

Oishi International Holdings Limited ฮ่องกง บริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จํากดั ไทย มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั  ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท กฤตยบญุ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั (เดิมช่ือ
บริษัท ป้อมทิพย์ จํากดั) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ป้อมบรูพา จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ป้อมคลงั จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ป้อมโชค จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ป้อมกิจ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ป้อมเจริญ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ป้อมพลงั จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ป้อมนคร จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท แสงโสม จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร์ร่ี (1991) จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท สรุาทิพย์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท สรุเศรษฐ์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท คอสมอส บริวเวอร์ร่ี (ประเทศไทย) จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อินทรประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ไทย มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากดั ไทย มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัท ทิพย์พฒัน อาร์เขต จํากดั ไทย มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

บริษัท ทศภาค จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ซีฟู้ ด เบียร์การ์เด้น จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชัน่ ออกาไนเซอร์ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอป
เม้นท์ จํากดั 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล 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 

บริษัท อาหารเสริม จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท สรุาบางย่ีขนั จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลบั จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท รูเบียอตุสาหกรรม จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท สรุาพิเศษภทัรลานนา จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบรีุ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท นํายคุ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท นําธุรกิจ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท นํากิจการ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เลศิรัฐการ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิง่ จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จํากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

International Beverage Holdings Ltd. ฮ่องกง บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 

InterBev Malaysia Sdn. Bhd. มาเลเซีย บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 

InterBev (Singapore) Limited สงิคโปร์ บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 

ผู้บริหารสําคญั ไทย 

บคุคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สัง่การและควบคมุกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้นี ้
รวมถึงกรรมการของกิจการ 
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10.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

นโยบายกําหนดราคาสําหรับรายการแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ซือ้ขายสนิค้า ราคาทนุบวกกําไรสว่นเพ่ิม / ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ซือ้ขายสนิทรัพย์ถาวร มลูคา่สทุธิทางบญัชี / ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

คา่เช่ารับและค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายได้คา่ท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

คา่บริหารงาน ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่าย อตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงิน 

รายได้และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกนัอนัเน่ืองมาจากการดําเนินธุรกิจกบับุคคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง สามารถสรุปมลูค่าและลกัษณะของการทํารายการระหว่างกันโดยแบ่งตามประเภท
ได้ดงันี ้

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

ลาํดับ ช่ือ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนี ้
การค้า 

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) กรรมการ 1,278,534 78,025 

  ยอดรวมทัง้สิน้   1,278,534 78,025 

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เก่ียวโยงกัน 

ลาํดับ ช่ือ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนี ้

1 บริษัท นํายคุ จํากดั กรรมการ 19,996 - 

2 บริษัท นําธุรกิจ จํากดั กรรมการ 60,677 - 

3 บริษัท นํากิจการ จํากดั กรรมการ 91,705 - 

4 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จํากดั กรรมการ 92,257,991 - 
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ลาํดับ ช่ือ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนี ้

5 บริษัท กฤตยบญุ จํากดั กรรมการ 5,073,090,132 351,161,320 

6 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั  
(เดิมช่ือบริษัท ป้อมทิพย์ จํากดั) 

กรรมการ (302,031) - 

7 บริษัท ป้อมบรูพา จํากดั กรรมการ (21,064) - 

8 บริษัท ทศภาค จํากดั กรรมการ 25,363 - 

9 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั กรรมการ 344,574 363,278 

10 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั กรรมการ 245,173 - 

11  InterBev Malaysia Sdn. Bhd  กรรมการ 36,342,350 5,630,489 

12 บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั กรรมการ 400 428 

13 บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) กรรมการ 118,220,410 50,232,721 

14 บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) กรรมการ 766,111,210 88,131,404 

15 บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั กรรมการ 50,625,000 12,037,500 

  ยอดรวมทัง้สิน้   6,137,111,886 507,557,140 

ค่าบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

ลาํดับ ช่ือ ความสัมพันธ์ จาํนวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) กรรมการ 9,360,000 834,600 

  ยอดรวมทัง้สิน้   9,360,000 834,600 

รายได้อ่ืนจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ลาํดับ ช่ือ ความสัมพันธ์ จาํนวน ลูกหนี ้

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั กรรมการ 334,123 - 

2 บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) กรรมการ 11,061,907 55,125 

3 บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) กรรมการ - 902,306,686 

4 บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั กรรมการ 1,000 - 

5 บริษัท อาหารเสริม จํากดั กรรมการ 105,060 - 

  ยอดรวมทัง้สิน้   11,502,090 902,361,811 
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ซือ้สนิค้าจากบุคคลและกจิการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน 

ลาํดับ ช่ือ ลักษณะ
รายการ 

ยอดซือ้ เจ้าหนี ้
การค้า 

1 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั  (มหาชน) ค่าขนสง่ 414,234 - 

2 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 1,370,539,883 43,200,657 

3 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั 
(เดิมช่ือบริษัท ป้อมทิพย์ จํากดั) 

ซือ้วตัถดิุบ 1,977,979 429,219 

4 บริษัท ป้อมกิจ  จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 111,484 26,488 

5 บริษัท ป้อมคลงั  จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 338,944 96,278 

6 บริษัท  ป้อมโชค  จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 98,686 16,551 

7 บริษัท ป้อมเจริญ จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 87,954 18,676 

8 บริษัท  ป้อมบรูพา จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 493,338 143,544 

9 บริษัท ป้อมพลงั  จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 461,211 95,192 

10 บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

คา่วสัดุ
สิน้เปลือง 

27,452,039 - 

11 บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั ซือ้วตัถดิุบ 561,393 - 

12 บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) ซือ้วตัถดิุบ 15,494,922 1,677,616 

13 บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จํากดั ซือ้สินค้า 101,522,447 12,873,965 

14 บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ซือ้วตัถดิุบ 29,791,494 6,034,720 

  ยอดรวมทัง้สิน้   1,549,346,008 64,612,906 

ซือ้สนิทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกจิการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน 

ลาํดับ ช่ือ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากดั อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 383,531 - 

2 บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) รถยกไฟฟ้า 1,521,140 - 

3 บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) เคร่ืองจกัรท่ีอยูท่ี่โรงงาน 45,000,000 - 

4 บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จํากดั อปุกรณ์ร้านอาหาร 20,000 - 
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ลาํดับ ช่ือ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี ้

 บริษัท เลศิรัฐการ จํากดั เคร่ืองใช้สํานกังาน 24,000 - 

  ยอมรวมทัง้สิน้   46,948,671 - 

ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกจิการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน 

ลาํดับ ช่ือ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท สรุาพิเศษภทัรลานนา จํากดั ค่าเช่าท่ีดนิท่ีอําเภอ 
วงัม่วง  จงัหวดัสระบรีุ 

17,500,000 - 

2 บริษัท  ทิพย์พฒัน อาร์เขต  จํากดั พนัธ์ทิพย์งามวงศ์วาน 
เชียงใหม,่ เอกมยั, 

สยาม 

5,444,751 625,518 

3 บริษัท อตุสาหกรรมนํา้ตาลชลบรีุ คา่เช่าท่ีดินท่ี อําเภอ
บ้านบงึ  จงัหวดัชลบรีุ 

1,550,000 - 

4 บริษัท สรุเศรษฐ์ จํากดั บฟุเฟต์ บางโพ 980,960 - 

5 บริษัท ซีฟู้ ดเบียร์การ์เด้น จํากดั คา่บริการพืน้ท่ีสยาม 361,000 - 

6 บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จํากดั Asiatique 1,383,510 197,613 

7 บริษัท เลศิรัฐการ จํากดั Park venture 2,375,964 2,585,402 

  ยอมรวมทัง้สิน้   29,596,185 3,408,533 

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจากบุคคลและกจิการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน 

ลาํดับ ช่ือ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั 
(เดิมช่ือบริษัท ป้อมทิพย์ จํากดั) 

สง่เสริมการขาย 35,439,948 210,750,824 

2 บริษัท ป้อมกิจ จํากดั สง่เสริมการขาย - 7,540,616 

3 บริษัท ป้อมคลงั จํากดั สง่เสริมการขาย - 3,893,258 

4 บริษัท ป้อมโชค จํากดั สง่เสริมการขาย - 5,196,646 

5 บริษัท ป้อมเจริญ จํากดั สง่เสริมการขาย - 6,657,492 

6 บริษัท ป้อมบรูพา จํากดั สง่เสริมการขาย - 6,369,011 

7 บริษัท ป้อมพลงั จํากดั สง่เสริมการขาย - 9,638,641 
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ลาํดับ ช่ือ ลักษณะรายการ จาํนวน เจ้าหนี ้

8 บริษัท ป้อมนคร จํากดั สง่เสริมการขาย - 3,856,997 

9 บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั สง่เสริมการขาย - 9,494,623 

10 บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) สง่เสริมการขาย - 18,801,515 

  ยอดรวมทัง้สิน้   35,439,948 282,199,623 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนซือ้จากบุคคลและกจิการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 

ลาํดับ ช่ือ ลักษณะ
รายการ 

จาํนวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท แสงโสม จํากดั คา่พาหนะ 42,521 - 

2 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั  
(เดิมช่ือบริษัท ป้อมทิพย์ จํากดั) 

คา่แรกเข้า 
(1,040,510) - 

3 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) ค่าขนสง่ - 428,835 

4 บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากดั ค่าบริการ 121,671 23,786 

5 บริษัท ทศภาค จํากดั เงินสนบัสนนุ 1,020,000 - 

6 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากดั คา่อบรม 479,800 32,956 

7 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั ค่าขนสง่ 8,694,652 2,004,680 

8 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั คา่วสัด ุ 7,000 - 

9 บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั คา่โฆษณา 561,392 37,900 

10 บริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จํากดั ค่าท่ีจอดรถ 37,500 6,688 

11 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากดั คา่เช่ารถ 2,417,616 121,295 

12 บริษัท  ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากดั 
คา่เคร่ืองมือ/
อปุกรณ์ 

4,810,560 2,281,411 

13 บริษัท เบอร์ล่ียคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) สง่เสริมการขาย 126,899 32,082,276 

14 บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) เบีย้ประกนัจ่าย 11,058,261 1,847,959 

15 บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต  จํากดั (มหาชน) เบีย้ประกนัจ่าย 734,735 - 

16 บริษัท สรุเศรษฐ์ จํากดั สาธารณปูโภค 3,330,946 277,637 

17 บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่ จํากดั คา่ท่ีพกั 13,832 - 
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ลาํดับ ช่ือ ลักษณะ
รายการ 

จาํนวน เจ้าหนี ้

18 บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จํากดั คา่จดัเลีย้ง 103,908 - 

19 บริษัท  เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล  จํากดั คา่บริการอ่ืนๆ 500,000 - 

20 บริษัท  ทิพย์พฒัน อาร์เขต  จํากดั สาธารณปูโภค 4,170,694 347,994 

21 บริษัท  ทีซีซี พีดี 11 จํากดั ค่าบริการ 105,000 - 

22 บริษัท ซีฟู้ ดเบียร์การ์เด้น จํากดั สาธารณปูโภค 782,494 - 

23 บริษัท ริเวอร์ไซด์ มาสเตอร์แพลน จํากดั สาธารณปูโภค 1,691,001 198,315 

24 บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอาท์ซอร์สซิง่ จํากดั ค่าบริการ 68,400 - 

25 บริษัท เลศิรัฐการ จํากดั สาธารณปูโภค 348,595 298,133 

  ยอดรวมทัง้สิน้ 
 

40,186,967 39,989,865 

10.3 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนัข้างต้นเป็นรายการตอ่เน่ืองจากปีท่ีผา่นมาซึง่มีความจําเป็นและเหมาะสมดงันี ้

10.3.1 ค่าเช่า 

บริษัทเช่าพืน้ท่ีสําหรับเป็นสํานกังาน เปิดร้านอาหาร โรงงาน และ/หรือ โกดงัสินค้า โดยคํานึงถึง
ทําเลท่ีตัง้ท่ีสามารถทํากําไรให้กบับริษัท รวมถึงสะดวกต่อการขนสง่ และ/หรือกระจายสินค้า ซึง่
บคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวโยงอาจเป็นเจ้าของท่ีดิน พืน้ท่ีเช่า อาคาร และ/หรือส่ิงปลกูสร้างบนทําเล
ท่ีตัง้ดงักลา่ว ซึง่การคิดค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปเป็นราคาท่ีเป็นธรรม กลา่วคือเป็นไปตามราคา
ตลาด และ/หรือราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแล้วแตก่รณี 

10.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยขายสนิค้าให้กบักลุม่บริษัทท่ีมีกรรมการร่วมกนั ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจ
เช่นเดียวกบัท่ีขายให้กบักิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัและเป็นไปตามราคาตลาด 
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10.3.3 รายการซือ้สนิค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยซือ้สินค้าและค่าใช้จ่ายกบักลุม่บริษัทท่ีมีกรรมการร่วมกนั ในเง่ือนไขท่ีเป็น
ปกติธรุกิจเช่นเดียวกบัท่ีขายให้กบักิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัและเป็นไปตามราคาตลาด 

ดงันัน้ รายการระหว่างกันดงักล่าวข้างต้นจึงมีความสมเหตสุมผลของรายการ เพ่ือประโยชน์ของบริษัท
ทัง้นี ้หากจําเป็นต้องมีรายการประเภทนีอี้ก บริษัทและบริษัทย่อยจะขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ 
และขอให้กรรมการผู้ มีสว่นได้เสียงดออกเสียง 

10.4 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

กรณีท่ีรายการระหว่างกนัของบริษัทเกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต  บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น               
ผู้ให้ความเหน็เก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้
ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว  
เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี 

10.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้อีก เน่ืองจากรายการระหว่างกันของบริษัท 
เป็นไปตามการดําเนินธุรกิจการค้าปกติ ซึ่งบริษัทยงัคงยึดถือนโยบายท่ีจะดําเนินการให้รายการระหว่าง
กนัดงักลา่วเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการค้าปกติทัว่ไป และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้ เช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและ 
ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการด้วย โดยรายการ
ระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง
และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ 

สําหรับรายการระหว่างกันของบริษัทท่ีเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนัน้ บริษัทจะจดัให้มีการทําสญัญาให้ถกูต้อง 
และจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของ
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รายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ี
อาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะว่าจ้างให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็น        
ผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ ถือหุ้ นตามแต่กรณี ทัง้นี  ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ทัง้นี ้การกําหนดนโยบายทําให้มัน่ใจได้ว่าการเข้าทํารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการยักย้ายหรือถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บุคคลท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท กระทําโดยคํานึงถึงประโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะรายย่อยเป็นสําคญั ทัง้นี ้กรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
เก่ียวกบัรายการระหว่างกนั หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
เร่ืองดงักลา่วอีกด้วย 
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

11.1 งบการเงนิ 

สรุปรายงานสอบบญัชี 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2555 ตรวจสอบโดย นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไข
ว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามควรในสาระสําคัญตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

11.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

11.2.1 คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้ สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 
ท่ีผา่นมามีจํานวนเงินรวม 4,160,000 บาท 

11.2.2 คา่บริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

- ไมมี่ - 
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ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท 
หนว่ย : พนับาท 

2555 2554 2553

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 93,650            56,018           309,403         

ลกูหน้ีการคา้ 709,316          502,415         606,482         

สินคา้คงเหลือ 309,605          225,165         495,780         

สินทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,062,972       1,467,483      86,957           

สินทรพัยห์มุนเวียน 2,175,543      2,251,081      1,498,622      

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10,160            12,160           12,160           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 4,741,703       3,130,070      2,966,079      

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 33,140            35,809           46,708           

สิทธิการเช่า 72,626            82,318           91,995           

สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน 226,853          207,359         167,326         

รวมสินทรพัย์ 7,260,025      5,718,797      4,782,890      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,836,000       581,000         -                

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 600,000 - 

เจา้หน้ีการคา้ 932,942          643,497         795,541         

เจา้หน้ีอ่ืน 927,923          649,913         -                

เจา้หน้ีคา่สินทรพัย์ 323,113          191,995         288,084         

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 60,950            81,296           390,285         

หน้ีสินหมุนเวียน 4,080,928      2,747,701      1,473,910      

รายไดร้อตดับญัชี 263                 516                785                

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 40,892            26,699           -

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                 -                600,000         

หน้ีสินไมห่มุนเวยีนอ่ืน 16,748            39,035           26,531           

รวมหน้ีสิน 4,138,831      2,813,951      2,101,226      

ทุนจดทะเบียน 375,000          375,000         375,000         

ทุนชาํระแลว้ 375,000          375,000         375,000         

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 609,402          609,402         609,402         

สาํรองตามกฎหมาย 37,500            37,500           37,500           

กาํไรสะสม-ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,099,292       1,882,944      1,659,762      

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,121,194      2,904,846      2,681,664      

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 7,260,025      5,718,797      4,782,890      

รายการ

งบการเงินรวม
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ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท 
หนว่ย : พนับาท 

2555 2554 2553

รายไดจ้ากการขาย 11,634,397     9,501,115        8,733,048     

รายไดอ่ื้น 67,893            176,320           33,370          

รายไดร้วม 11,702,290     9,677,435        8,766,418     

ตน้ทุนขายและบริการ 8,030,593       6,558,018        5,900,201     

คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร 2,998,010       2,245,214        1,809,180     

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 673,687          874,203           1,057,037     

ตน้ทุนทางการเงิน 45,647            15,683             

ภาษีเงินได้ (25,793)           50,393             82,469          

กาํไรสุทธิ 653,833          808,127           974,568        

จาํนวนหุน้(พนัหุน้) 187,500          187,500           187,500        

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

(มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 2 บาท)

รายการ

งบการเงินรวม

3.49 4.31 5.20

 

หนว่ย : พนับาท 

2555 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,615,591     1,310,700    1,201,310    

กระแสเงินสดใชใ้นกิจกรรมลงทุน (1,756,052)   (1,529,950)  (1,382,797)  

กระแสเงินสดใชใ้นกิจกรรมจดัหาเงิน 178,097        (34,135)       (67,500)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพ่ิมข้ึนสุทธิ 37,636          (253,385)     (248,987)     

รายการ

งบการเงินรวม
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

2555 2554 2553

อัตราส่วนสภาพคล่อง

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.53 0.82 1.02

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.20 0.20 0.62

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.47 0.63 0.92

  อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 10.42 9.68 8.51

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 35.02 37.72 42.87

  อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 30.03 18.19 16.84

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 12.15 20.06 21.67

  อตัราหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 10.19 9.11 8.28

  ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 35.83 40.05 44.06

  วงจรเงินสด 11.35 17.74 20.49

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

  อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 30.98% 30.98% 32.44%

  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 5.21% 7.35% 11.72%

  อตัราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 247.10% 163.33% 123.27%

  อตัรากําไรสทุธิ (%) 5.62% 8.51% 11.16%

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 21.70% 28.93% 38.86%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.08% 15.39% 23.61%

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 16.61% 26.51% 42.36%

  อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 1.79 1.81 2.12

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

  อตัราส่วนหนีสิ้นตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.33 0.97 0.78

  อตัราส่วนเงินกู้ ยืมตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.59 0.41 0.22

  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 63.09% 51.04% 59.44%

รายการ งบการเงนิรวม
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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

ในปี 2555 บริษัทฯมีรายได้จากการขายรวมทัง้สิน้ 11,634 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22.5% จากของปีก่อนท่ีมีรายได้จาก
การขายรวม 9,501 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายอาหารจํานวน 5,320 ล้านบาท หรือคิดเป็น 45.7% จาก
รายได้จากการขายรวม และรายได้จากธุรกิจเคร่ืองด่ืมจํานวน 6,314 ล้านบาท หรือคิดเป็น 54.3% จากรายได้จาก
การขายรวม ทัง้นี ้การเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายเม่ือเทียบกับของปีก่อนมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จาก
ธุรกิจอาหารรวม 28.6% และรายได้จากธุรกิจเคร่ืองด่ืม 17.7%   
 
ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายรวมของบริษัทฯในปี 2555 เท่ากบั 8,031 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นต้นทนุขายรวมต่อรายได้จาก
การขายรวมท่ี 69% ซึง่ใกล้เคียงกบัต้นทนุขายรวมของปีก่อนเท่ากบั 6,558 ล้านบาท หรือคิดเป็น 69% ของรายได้
จากการขายรวม 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายปี 2555 และปี 2554 เท่ากบั 1,376 ล้านบาท และ 1,024 ล้านบาท ตามลําดบั โดย
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายปี 2555 เท่ากับ 11.8% ซึ่งสูงกว่าของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 10.8% 
เน่ืองมาจากการจดัโปรโมชัน่สง่เสริมการขายท่ีเพ่ิมมากขึน้ รวมทัง้อตัราการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ด้วย 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2555 และปี 2554 เท่ากบั 1,579 ล้านบาท และ 1,105 ล้านบาท 
ตามลําดบั โดยเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 474 ล้านบาท เน่ืองจากการเปิดสาขาร้านอาหารท่ีเพ่ิมขึน้  

 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

กําไรสทุธิรวมของบริษัทฯสําหรับปี 2555 เท่ากบั 654 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิต่อยอดขายเท่ากับ 
5.6% และเม่ือเทียบกบัของปีก่อนซึง่มีกําไรสทุธิ 808 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ 8.5% ของรายได้จาก
การขาย กําไรสทุธิรวมลดลง 19.1%  
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11.3 ปัจจัยและอทิธิพลหลักท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

11.3.1 บริษัทมีแผนขยายการผลติโดยจะเปิดโครงการเคร่ืองบรรจขุวด PET แบบ Cold Aseptic Filling 
Line 2 ท่ีอําเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบุรี การลงทุนดงักล่าวจะช่วยเพ่ิมกําลงัการผลิตชาเขียว
ประเภทขวดพลาสติก 30% และลดต้นทนุการผลติ 

11.3.2 บริษัทมีแผนเปิดครัวกลาง ท่ีอําเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบุรี เพ่ือรองรับการขยายสาขาให้เป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ คือ 50 สาขาในปี 2556 

 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 81 

12. ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ไมมี่ - 

 

 
 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

1. นายณรงค์ ศรีสอ้าน 05/05/2471 - ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต  ไมม่ี 2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ และ  อาย ุ85 ปี  กิตตมิศกัดิ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   ประธานกรรมการกําหนด  

ประธานกรรมการ  - ผา่นการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดย   คา่ตอบแทน  

กําหนดคา่ตอบแทน   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ  ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จํากดั (มหาชน) 

(เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ  บริษัทไทย (IOD)   กรรมการบริหาร (เดมิชื่อ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จํากดั (มหาชน)) 

ลงนามผกูพนับริษัท)  - Director Accreditation   2546 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

  Program(DAP) ปี 2547   รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2  

    2547 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 

     ประธานกรรมการบริหาร  

    2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากดั 

    2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กลุม่บริษัทสรุาบางยี่ขนั 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings Limited  

    ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited 

    ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จํากดั 

    ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ธนากรผลติภณัฑ์นํา้มนัพืช จํากดั 

    2547- ม.ค. 2556 ประธานกรรมการ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากดั 

    2541 – เม.ย. 2554 กรรมการอิสระ บริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

       



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

 2. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี 20/01/2518 - ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ไมม่ี 2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ  อาย ุ38 ปี  กิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาบริหารทัว่ไป   ประธานกรรมการบริหาร  

ประธานกรรมการบริหาร     มหาวทิยาลยัรามคําแหง   กรรมการสรรหา และ  

กรรมการสรรหา และ  - ปริญญาตรีบริหารธรุกิจ สาขาการเงิน   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน   มหาวทิยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา  2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

(เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ  - ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร์  2549 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

ลงนามผกูพนับริษัท)     การเงินการธนาคาร   2550 - ปัจจบุนั กรรมการและประธาน บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

   มหาวทิยาลยับอสตนั    กรรมการบริหาร  

   สหรัฐอเมริกา  2550 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

  - ผา่นการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดย  2551 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ  2546 - 2551 กรรมการรองกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

   บริษัทไทย (IOD)   ผู้ อํานวยการใหญ่  



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

  - Director Accreditation Program   2547 - ปัจจบุนั กรรมการ และ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 

  (DAP) ปี 2547   รองประธานกรรมการบริหาร  

    ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท คอสมอส  บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากดั 

    2547 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท ทศภาค จํากดั 

    2547 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ กลุม่บริษัทสรุากระทิงแดง  

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จํากดั 

    ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท จรัญธรุกิจ 52 จํากดั 

    ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จํากดั 

    ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 

    ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโมลาส จํากดั 

    ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ จํากดั 

    ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั 

    ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

    ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากดั 

    ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 

     ประธานกรรมการบริหาร  

    ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อาหารเสริม จํากดั 

    ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากดั 

    2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท โมเดริ์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั  

      (เดมิชื่อบริษัท ป้อมทพิย์ จํากดั) 

    ปัจจบุนั กรรมการ และ International Beverage Holdings Limited 

     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

    ปัจจบุนั กรรมการ Best Spirits Company Limited 

       



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Distillers Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ InterBev (Singapore) Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 

    ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings (China) Ltd. 

    ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited  

    ปัจจบุนั กรรมการ Inver House Distillers Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ Super Brands Company Pte. Ltd. 

    ปัจจบุนั กรรมการ Beer Chang International Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ InterBev Investment Limited 

    ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ คนที่ 4  บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

     และรองประธานกรรมการ  

     บริหาร คนที่ 1   



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

     ประธานคณะกรรมการสรรหา  

     และกํากบัดแูลกิจการ    

     กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  

     และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ Great Brands Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จฬุา ยไูนเต็ด จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปฐมภกัดี จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

    2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

    2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จํากดั 

    2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 23/01/2489 - อกัษรศาสตร์บณัฑิต  ไมม่ี 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ  อาย ุ67 ปี  สาขาวชิาประวตัิศาสตร์    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ประธานกรรมการสรรหา และ  

 ประธานกรรมการสรรหา และ  - ปริญญาโท (M.A.) และ   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

 กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน     ปริญญาเอก (Ph.D.)  2555 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการกํากบั สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

   สาขาวชิาประวตัิศาสตร์   หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

   ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ   (ก.ล.ต.)  กระทรวงการคลงั 

     Michigan State University USA  2550 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษากิตตมิศกัดิ ์ หอการค้าองักฤษ 

  - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์  ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท คนัทรี่ กรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จํากดั (หมาชน) 

     สาขา Humanities,     

กรรมการ 

(เดมิชื่อ บริษัท ดราก้อน วนั จํากดั (มหาชน) 

บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน)      Schiller International University,   2548 

     London, UK 

- ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดย 

 2550 – 2551 

 

 

 

 

 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 

  บริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program 

  (DAP) รุ่นที่ 63/2550 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหาร 

  ระดบัสงู รุ่นที่ 14/2555 

  สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) 

2546 - 2549  เอกอคัรราชฑตู ณ กรุงลอนดอน 

สหราชอาณาจกัร 

เอกอคัรราชฑตู ณ กรุงดบับลนิ 

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11 

 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปี เกดิ และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
หน่วยงาน / บริษัท  

 

4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 13/09/2489 - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต ไมม่ี ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ และ  อาย ุ67 ปี  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบ  - ปริญญาโท Master of Business  ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

   Administration (M.B.A.)   ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

   Syracuse University U.S.A.   ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

  (ด้วยทนุ USAID)   กรรมการอิสระ  

  - ประกาศนียบตัรการประกนัวนิาศภยั   กรรมการตรวจสอบและ  

   ระดบัสงู    ประธานกรรมการพิจารณา  

     Swiss Insurance Training Center,    คา่ตอบแทน และสรรหา  

   Switzerland    ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

  (ด้วยทนุ Swiss Re)   กรรมการอิสระ  

  - ประกาศนียบตัรการบริหารระดบัสงู  ปัจจบุนั กรรมการการกฤษฎีกา  สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

       



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปี เกดิ และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
หน่วยงาน / บริษัท  

 

Australian Management College,  (คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกบั 

      Australia (ด้วยทนุ COLOMBO)   การเงิน)  

  - ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสงู  ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ กระทรวงพาณิชย์ 

   (นบส. 1 รุ่นที่ 18) สถาบนัพฒันา   และประเมินผล  

     ข้าราชการพลเรือน  ปัจจบุนั กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิสถาบนัโรคไตภมูิราชนครินทร์ 

  - ปริญญาบตัรวทิยาลยัป้องกนั  ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการสภาธรุกิจประกนัภยัไทย 

   ราชอาณาจกัร รุ่นที่ 42  ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จํากดั (มหาชน) 

  - ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการ  ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

     บริษัทไทย (IOD)   กรรมการตรวจสอบ   

  - หลกัสตูร Director Certification  2549 - 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การ กระทรวงพาณิชย์ 

  Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545   กระทรวงพาณิชย์ (ไมใ่ช ่  

  - หลกัสตูร Role of the Chairman   ตําแหน่งทางการเมือง)  

  Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549  2549 - 2551 รองประธานสภานิตบิญัญตัิ สภานิตบิญัญตัิแหง่ชาต ิ



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปี เกดิ และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
หน่วยงาน / บริษัท  

 

  - หลกัสตูร Role of the    แหง่ชาต ิ  

  Compensation Committee  2549 – 2552 ที่ปรึกษา คณะมนตรีความมัน่คงแหง่ชาต ิ 

  (RCC) รุ่นที่ 4/2550  2544 - 2551 กรรมการในคณะกรรมการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

      -   หลกัสตูร Audit Committee   นโยบายสถาบนัการเงิน  

          Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553  2545 - 2550 ประธานกรรมการ สถาบนัประกนัภยัไทย 

  -   หลกัสตูร Financial Institutions  2544 - 2549 อธิบดีกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ 

          Governance Program (FGP)     

  รุ่นที่ 2/2554     

      -   ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหาร     

          ระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ     

       (วตท.) รุ่นที่ 8     

  -   วฒุบิตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู     

    ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 

 

 

  



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปี เกดิ และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
หน่วยงาน / บริษัท  

 

       

  การค้าและการพาณิชย์      

  สถาบนัวทิยาการการค้า รุ่นที่ 3     



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15 

 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

5. นายชยั จรุงธนาภิบาล 25/11/2497 - ปริญญาตรีบญัชี  ไมม่ี 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ  อาย ุ58 ปี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    ตรวจสอบ และ ประธาน  

กรรมการตรวจสอบ และ  - ปริญญาโทบญัชี   กรรมการบริหารความเสี่ยง  

ประธานกรรมการบริหาร  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

ความเสี่ยง  - ผา่นการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดย   กรรมการตรวจสอบ  

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ  2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ค้าเหลก็ไทย จํากดั (มหาชน) 

  บริษัทไทย  (IOD)   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  - หลกัสตูร Director Certification   2546 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

   Program (DCP) รุ่นที่  29/2546  2545 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ จํากดั (มหาชน) 

  - Audit Committee Program (ACP)   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

          รุ่นที่ 24/2548  2543 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํากดั (มหาชน) 

             ประธานกรรมการตรวจสอบ  



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 16 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

6.  นายประสทิธิ์ โฆวไิลกลู 22/06/2486 - นิตศิาสตร์บณัฑิต LL.B  ไมม่ี 2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ อาย ุ69 ปี  (เกียรตนิิยมอนัดบั 2)    กรรมการสรรหา และ  

กรรมการสรรหา และ  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  - นิตศิาสตร์มหาบณัฑิต LL.M  2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

  มหาวทิยาลยัโคลมัเบีย (นิวยอร์ค)   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  สหรัฐอเมริกา   ประธานกรรมการกําหนด  

  -   เนตบิณัฑิตไทยแหง่สํานกัอบรม   คา่ตอบแทน และสรรหา  

  -   ผา่นการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดย  2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัทไทย (IOD)   ประธานกรรมการสรรหา  

  - Finance for Non-Finance    ประธานกรรมการพิจารณา  

      Director (FND) ปี 2547   คา่ตอบแทน  

       



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 17 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

- Director Accreditation ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

      Program  (DAP) ปี 2548   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  -   Board Failure and How to  2552 - ปัจจบุนั กรรมการสภาจฬุาลงกรณ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

      Improving the Quality of    มหาวทิยาลยั  

      Financial Reporting ปี 2547  2550 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัการซือ้ขาย 

     ด้านกฎหมาย สนิค้าเกษตรลว่งหน้า กระทรวงพาณิชย์ 

    2544 – ปัจจบุนั อาจารย์บรรยายพิเศษ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

      (ปริญญาตรี) คณะนิตศิาสตร์   

    2535 - ปัจจบุนั ผู้บรรยายสํานกัอบรมศกึษา เนตบิณัฑิตยสภา 

     กฎหมายแหง่เนตบิณัฑิตยสภา  

    2532 – ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

      (คณะที่ 7 กรรมการร่างกฎหมาย)  

       



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 18 

 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

7.    นายแมทธิว กิจโอธาน 03/07/2509 - ปริญญาตรี สาขาพาณิชย์ศาสตร์ ไมม่ี 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการผู้จดัการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ กรรมการผู้จดัการ อาย ุ47 ปี  University of Toronto ประเทศ   และกรรมการบริหาร  

 และ กรรมการบริหาร  แคนาดา  2553 - ปัจจบุนั กรรมการและ บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

 (เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ  - ปริญญาโท สาขาการจดัการ   กรรมการผู้จดัการ  

 ลงนามผกูพนับริษัท)   Imperial College (Management   2553 - ปัจจบุนั กรรมการและ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

  School), University of London   กรรมการผู้จดัการ  

  ประเทศองักฤษ  ปัจจบุนั กรรมการ Oishi International Holdings Limited 

  - ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดย  2552 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ   ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings Limited  

  บริษัทไทย (IOD)  ปัจจบุนั กรรมการ Best Spirits Company Limited  

  - Director Accreditation Program  ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Limited 

   (DAP) ปี 2549  ปัจจบุนั กรรมการ InterBev (Cambodia) Co., Ltd. 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 19 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

  - Directors Certification Program  ปัจจบุนั กรรมการ InterBev (Singapore) Limited 

     (DCP) ปี 2550  ปัจจบุนั กรรมการ InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 

    ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ Inver House Distillers Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ InterBev Trading (China) Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Trading (Limited) 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีอีซี เวลิด์ จํากดั (มหาชน) 

       ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) 

    2549 - 2552 กรรมการและประธาน บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

     เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตักิาร  

       



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 20 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

2547 - 2549 Vice President, Business 

Management, Asia Pacific 

Gillette Asia Pacific Group ประเทศสงิคโปร์ 

8. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร 10/07/2497 - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต (เกียรตนิิยม ไมม่ี 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ  อาย ุ59 ปี  อนัดบัหนึง่) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   รองประธานกรรมการบริหาร และ  

 รองประธานกรรมการบริหาร   - วฒุบิตัรคอมพิวเตอร์บริหาร   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

และกรรมการกําหนด     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

 คา่ตอบแทน   - Mini MBA สาขา Leadership  2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

(เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ปัจจบุนั กรรมการ Oishi International Holdings Limited 

      ลงนามผกูพนับริษัท)  - ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดย  2550 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ  2550 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

  - Directors Certification Program   2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท  

  ปี 2546 

 

   (ระยอง) จํากดั 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 21 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

  - DCP Refresher Course   2553 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

  รุ่นที่ 2/2548   รองกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่  

    2546 - 2553 กรรมการ และกรรมการผู้ชว่ย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

     กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่  

    2547 - ปัจจบุนั กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากดั 

    ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ กลุม่บริษัทสรุาบางยี่ขนั 

    ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 

     รองประธานกรรมการบริหาร  

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จรัญธรุกิจ 52 จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยโมลาส จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แพนอินเตอร์เนชัล่แนล (ประเทศไทย) จํากดั 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 22 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาหารเสริม จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบียร์อาชา จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากดั 

    2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ คนที่ 2 บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Distillers Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Limited 

    ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ Inver House Distillers Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ Beer Chang International Limited 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 23 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    ปัจจบุนั กรรมการ InterBev Investment Limited 

    ปัจจบุนั กรรมการ    บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

      รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2  

     และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ Great Brands Limited 

    2554 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

    ปัจจบุนั กรรมการและ กรรมการบริหาร บริษัท แผน่ดนิทองพร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั  

      (มหาชน) 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จํากดั 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จํากดั 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 24 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

9. นายอวยชยั ตนัทโอภาส 17/05/2492 - ปริญญาตรี Accounting ไมม่ี ปัจจบุนั กรรมการและ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

กรรมการและ อาย ุ64 ปี  St Louis University ประเทศ   รองประธานกรรมการบริหาร  

รองประธานกรรมการบริหาร     สหรัฐอเมริกา  ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

(เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ  - ปริญญาโทบริหารธรุกิจ  ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

ลงนามผกูพนับริษัท)    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2553 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

  - เกียรติบตัรหลกัสตูร  Advance   รองกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่  

     Management Program  2548 - 2553 กรรมการ และกรรมการผู้ชว่ย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

     European Institute of Business    กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่  

    Administration (INSEAD)  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นํายคุ จํากดั 

   ประเทศฝรั่งเศส  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นําเมือง จํากดั 

  - ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดย  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นําทิพย์ จํากดั 

      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นํานคร จํากดั 

   บริษัทไทย (IOD)  ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 25 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    - Directors  Accreditation    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากดั 

        Program ปี 2547  ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ คนที่ 1 บริษัท ไทยดริง้ค์ จํากดั 

  - Directors Certification   ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากดั 

        Program (DCP)  ปี 2550  ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จํากดั  

  - Role of Chairman Program  2555 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท โมเดริ์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จํากดั  

        รุ่นที่ 29/2555    (เดมิชื่อบริษัท ป้อมทพิย์ จํากดั) 

    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 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 26 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

10. นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 23/01/2499 - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (วทิยาศาสตร์ ไมม่ี 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ  อาย ุ57 ปี     การอาหาร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   กรรมการบริหาร และ  

 กรรมการบริหาร และ  - ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี    กรรมการบริหารความเสี่ยง  

กรรมการบริหารความเสี่ยง   (เกียรตนิิยมอนัดบัสอง)  2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

 (เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ     สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

 ลงนามผกูพนับริษัท)   Massey University  2547 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผู้ชว่ย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

   ประเทศนิวซีแลนด์   กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่  

  - ปริญญาโทด้านการผลิตเบียร์ จาก  2547 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน) 

   The Scandinavian School of   ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากดั 

   Brewing   ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

   ประเทศเดนมาร์ค  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จรัญธรุกิจ 52 จํากดั 

  - ปริญญาเอกวศิวกรรมศาสตร์  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

   Technical University Berlin   ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาหารเสริม จํากดั 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 27 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    ประเทศเยอรมนี  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคลิ จํากดั 

  - ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดย  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จํากดั 

     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบียร์อาชา จํากดั 

   บริษัทไทย (IOD)  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วทิยาทาน จํากดั 

  - Directors Accreditation   ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากดั 

      Program  (DAP) ปี 2547  ปัจจบุนั กรรมการ Great Brands Limited  

       



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 28 

 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

11. นายปณต สิริวฒันภกัดี 31/10/2520 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต ไมม่ี 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ อาย ุ36 ปี  มหาวทิยาลยับอสตนั   2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จํากดั (มหาชน) 

     (เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ     ประเทศสหรัฐอเมริกา  2550 - ปัจจบุนั กรรมการและ บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ลงนามผกูพนับริษัท)  - ปริญญาโท สาขาระบบสาระสนเทศ  2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

      เพื่อการจดัการ   2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จํากดั 

    มหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ  2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ กลุม่บริษัทสรุาบางยี่ขนั 

  - หลกัสตูรวศิวกรรมอตุสาหกรรมและ  ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings Limited  

      เศรษฐศาสตร์  ปัจจบุนั กรรมการ InterBev (Singapore) Limited  

      มหาวทิยาลยัแมสซาชเูสทส์  ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited  

     ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited 

   

 

  

 

 

 

 

 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 29 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

- ผา่นการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดย  ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Limited 

     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แผน่ดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั  

     บริษัทไทย (IOD)    (มหาชน) 

  - Directors Accreditation   2548 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

      Program (DAP) ปี 2547  2543 - 2547 กรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จํากดั (มหาชน)  

  - Directors Certification      

      Program  (DCP) ปี 2547     

  - Finance for Non-Finance         

   Director (FN) ปี 2547     

       



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 30 

 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

12. นางสรุีย์พร  ประดษิฐ์ทศันีย์ 06/02/2486 -  ปริญญาตรี สาขาบญัชี  ไม่มี ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ อาย ุ70 ปี  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย   กรรมการบริหาร และ  

 กรรมการบริหาร    -  Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 กรรมการบริหารความเสี่ยง  -  Certificate of Data Processing –   ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โออิชิ ราเมน จํากดั 

 (เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจ     ITI  (International Tabulating  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จํากดั 

ลงนามผกูพนับริษัท)   Institute) Washington DC, USA  ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริษัท  บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

  -  ผา่นการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัโดย   คนที่ 4  

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ     

  บริษัทไทย (IOD)     

  - Directors Accreditation      

     Program (DAP) ปี 2547     



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 31 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

13. นายไพบลูย์ คจุารีวณิช  05/03/2500 - ปริญญาตรี การบญัชี  ไม่มี ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

       รองกรรมการผู้จดัการ อาย ุ56 ปี    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   กรรมการบริหาร   

       กรรมการบริหาร   -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   กรรมการบริหารความเสี่ยง  

       กรรมการบริหารความเสี่ยง     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   เลขานกุารบริษัท  

 เลขานกุารบริษัท    ปัจจบุนั กรรมการ Oishi International Holdings Limited 

    2548 กรรมการผู้จดัการ Best Spirits Company Limited 

    2546-2547 รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 

    2544-2545 รองประธานกรรมการฝ่ายขาย บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากดั 

    2534-2543 รองประธานกรรมการ บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากดั 

     ฝ่ายการเงิน  



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 32 

 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

14. นายไพศาล อา่วสถาพร 01/04/2508 - ปริญญาตรีบริหารธรุกิจ ไม่มี ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

      รองกรรมการผู้จดัการ อาย ุ48 ปี Indiana Institute of Technology,   กรรมการบริหาร และ  

      กรรมการบริหาร และ         Fort Wayne, Indiana USA.   กรรมการบริหารความเสี่ยง  

      กรรมการบริหารความเสี่ยง  - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธรุกิจ  2550-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

  ระหวา่งประเทศ Johnson & Wales  2547-2550 ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิาร  

  University, Providence,   2545-2547 ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตักิาร Global Kitchen Co., Ltd. 

  Roade Island, USA   และอบรม  

    2542-2545 ผู้จดัการเขต Yum Brands 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 33 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

15. นายอนิรุทธิ์ มหธร 16/01/2512 - ปริญญาตรี BA Western Michigan  ไม่มี ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

รองกรรมการผู้จดัการ อาย ุ44 ปี University, Kalamazoo    กรรมการบริหาร และ  

กรรมการบริหาร และ         - ปริญญาโท MBA Depaul University,   กรรมการบริหารความเสี่ยง  

กรรมการบริหารความเสี่ยง  Chicago, IIIinois, USA  ปัจจบุนั กรรมการ Oishi International Holdings Limited 

    2553-2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

    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) 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 34 

 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

16. นายสมศกัดิ์ อศัวธีรากลุ 19/12/2503 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี  ไมม่ี ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

     ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี อาย ุ53 ปี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี  2546-2553 รองผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี  Sura Sang Som Group 

     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   รักษาการผู้ อํานวยการ  

  -  Mini MBA ,   ฝ่ายบญัชี  

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์     

  - ปริญญาโท Executive MBA ,     

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์     

       

17. นายธานี พรพสิทุธิ์ศกัดิ์  30/11/2512 - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์และ  ไมม่ี ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไปโรงงาน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 ผู้จดัการทัว่ไปโรงงาน อาย ุ44 ปี    เทคโนโลยีการอาหาร  2541-2553 ผู้จดัการสํานกังานผลติ  บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากดั 

     คณะวทิยาศาสตร์       

     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์     



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 35 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

18. นายสงวน พงศ์หวา่น 17/12/2498 - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย  ไมม่ี ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบ อาย ุ58 ปี คณะนิตศิาสตร์   ภายใน  

ภายใน   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2542 – 2552 หุ้นสว่น และกรรมการบริหาร เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย 

  - ปริญญาตรี สาขาบญัชี    2533 – 2541 กรรมการ และผู้จดัการอาวโุส เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย 

  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี  2532 - 2533 ผู้จดัการด้านสอบบญัชี เคพีเอ็มจี ในประเทศสหราชอาณาจกัร 

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์     

  - ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ     

  สําหรับผู้บริหาร สถาบนัศศนิทร์     

   แหง่จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั     

  - วฒุบิตัรผู้ตรวจสอบภายในวชิาชีพ      

  (CPIAT – สมาคมผู้ตรวจสอบ     

   ภายในแหง่ประเทศไทย)     

       



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 36 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA –สภา 

วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์) 

  - ผู้ตรวจสอบและรับรองบญัชี      

     (CPTA กรมสรรพากร )     

  -  ผา่นการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดัขึน้     

     โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ     

     บริษัทไทย (IOD)     

  -    Director Certification Program     

       (DCP-149)     

  -  Advanced  Audit Committee     

          Programs (AACP-8 & ACP-37)     

  -  Role of Nomination and     

     Governance Committee (RNG-1)     



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 37 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

  - Role of Compensation Committee     

  (RCC-13)     

  ผู้บริหารของสภาวชิาชีพบญัชี      

  ในพระบรมราชปูถมัภ์ (FAP)     

  - Chief Finance Officer Program        

   for Senior Executive (CFO-16)     

       



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 38 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

19. นายสธุี ธรรมสิทธิ์บรูณ์ 31/05/2517 - ปริญญาตรี การตลาด ไมม่ี ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการการตลาด บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

     ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด อาย ุ39 ปี    มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   สายงานธรุกิจเครื่องดื่ม  

     สายงานธรุกิจเครื่องดื่ม  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  2542-2549 Buyer TESCO LOTUS 

  มหาวทิยาลยักรุงเทพ   (Department  Manager)  

       

20. นางสาวธชันนัท์ มาโนชนฤมล 15/09/2510 - ปริญญาตรี สาขาการตลาด  ไมม่ี ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการ– ฝ่ายขาย และ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

      ผู้ อํานวยการ– ฝ่ายขาย และ อาย ุ46 ปี    คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี   พฒันาธรุกิจ สายงานธรุกิจ  

      พฒันาธรุกิจ สายงานธุรกิจ     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   เครื่องดื่ม  

      เครื่องดื่ม  - ปริญญาโท สาขาจิตวทิยา   2538- 2554 Director บริษัท  คาโอ  คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จํากดั 

     อตุสาหกรรม และองค์กร                  

     คณะศลิปศาสตร์     

     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์     



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 39 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

21. นางวรรณศรี บญุเอกบศุย์ 01/12/2504 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ ไมม่ี ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหาร อาย ุ52 ปี    มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   การเงิน  

      การเงิน        2527-2543 สมหุ์บญัชี ธนาคารนครธน จํากดั (มหาชน)  

       

22. นางจิตเกษม หมูม่ิ่ง 20/04/2518 - ปริญญาตรี สาขาการเงินและ ไมม่ี ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน  อาย ุ38 ปี    การธนาคาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และ   กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 กรรมการบริหารความเสี่ยง     การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2551-2554 ผู้จดัการบริหารโครงการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

  -  ปริญญาโทบริหารธรุกิจ ( MBA)     2550-2551 Project Manager Exxon Mobil Limited 

     สาขาการเงิน University of North 

    Carolina at Chapel Hill, USA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 40 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

23. นายนิรุธ  ศรีพวาทกลุ 08/09/2516 - ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ ไมม่ี ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการการตลาด  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ อํานวยการการตลาด อาย ุ40 ปี     มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  2554 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

      สายงานธุรกิจอาหาร  - ปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ   2546-2554  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

         มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั     

       

24. นายหทยัสรรค์ ฤดีวงศ์ 05/06/2515 - ปริญญาตรี สาขาการตลาด ไมม่ี ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายการขาย สาย บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ อํานวยการฝ่ายการขาย อาย ุ41 ปี    คณะบริหารธรุกิจ   งานธรุกิจเครื่องดื่ม  

      สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม     มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  2553-2554 Modern Trade Director บริษัท แดรี่ พลสั จํากดั  

  - ปริญญาโท สาขาการตลาด               2552-2553 National Customer   บริษัท เวท เรคคอมเมนด์ จํากดั 

     คณะบริหารธรุกิจ    Business Development  

     มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั   Manager  

       

       



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 41 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

25. นายชนาวฒุิ  นาคเวก 13/01/2504 -   ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ไมม่ี ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

      ผู้ อํานวยการ อาย ุ52 ปี    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์  

      ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์  -  ปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ  2551-2554 ผู้ อํานวยการ บริษัท เนชัน่แนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) 

     มหาวทิยาลยักรุงเทพ   ฝ่ายทรัพยากรบคุคล จํากดั 

  -  ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์  2548-2551 ผู้ อํานวยการ บริษัท ยนูิลีเวอร์ไทย โฮลดิง้ จํากดั 

    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  



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

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 42 

ชื่อ-สกุล 

และตาํแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

26. นายกิตติ อนตุรเศษฐ 25/01/2499 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ไมม่ี ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ อํานวยการ อาย ุ57 ปี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ   กรรมการบริหารความเสี่ยง  

        มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2547 - 2554 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 

     สํานกัสารสนเทศ  

       

27. นางชนกกานต์ โยธาประเสริฐ 09/08/2515 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์  ไมม่ี ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัซือ้ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัซือ้ อาย ุ41 ปี สถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้า  2546-2550 ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ บริษัท มาร์ส ไทยแลนด์อิงค์ จํากดั 

  เจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั     

  ปริญญาโท Operation Management,     

  The University of Nottingham     

         
 หมายเหต ุ แสดงเฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ยงัอยูใ่นตําแหน่ง สิน้สดุวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2556



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 2-2 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 2-1 

รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปี 2555  

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
นายณรงค์ 
ศรีสอ้าน 

นายฐาปน 
สิริวฒันภกัดี 

นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานิช 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นายประสิทธิ์ 
โฆวไิลกลู 

นายแมทธิว 
กิจโอธาน 

นายสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชยั 
ตนัทโอภาส 

นายพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นายปณต  
สิริวฒัภกัด ี

นางสรุีย์พร  
ประดิษฐ์ทศันีย์ 

นายไพบลูย์ 
คจุารีวณิช 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

นายอนิรุทธิ์ 
มหธร 

บมจ. โออิช ิกรุ๊ป S C D S VC D EC ID AC ID AC ID AC ID 
S D ED 

MD 
S D VEC 

S D 
VEC 

S D ED S D S D ED EVP ED EVP ED EVP ED 

บริษัทย่อย                

บจ. โออิชิ ราเมน  S C D     S D MD S D VC S VC D S D  S D EVP M M 

บจ. โออิชิ เทรดดิง้  S C D     S D MD S D VC S VC D S D  S D EVP M M 

บ. โออิชิ อินเตอร์เนชัล่แนล โฮลดิง้ ลิมิเต็ด       SD SD     SD  SD 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง                

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 
S VC D 

VEC 
S D ED 

MD 
    ED  M 

S D ED 
EVP 

S D ED 
EVP 

S D ED  
M 

S D     

บมจ. ยนูิเวนเจอร์  S D EC  ID AC    S D ED   S D ED     

บมจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์  S D  ID    S D ED   S D ED     

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

บมจ. เสริมสขุ  
S VC D 

VEC 
     S D VEC        

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์     ID AC           

บมจ. สยามฟิวเจอร์     ID           

บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์       D         

บมจ. บีอีซ ีเวิลด์       D         

บมจ. โอเชียนกลาส       ID         

บจ. สรุาบางยี่ขนั S C D       S VC D   S VC D     

บจ. ไทย เบเวอร์เรจ แคน S VC D       S D        

บจ. ทศภาค  S VC D               

บจ. ธนากรผลิตภณัฑ์นํา้มนัพืช S C D               

บมจ. ดับ๊เบิล้ เอ (1991) S C D ED               

บจ. สรุากระทิงแดง (1988)  S VC D              

บจ. เบียร์ช้าง  S D        S D      



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 2-2 หน้าที่ 2 

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
นายณรงค์ 
ศรีสอ้าน 

นายฐาปน 
สิริวฒันภกัดี 

นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานิช 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นายประสิทธิ์ 
โฆวไิลกลู 

นายแมทธิว 
กิจโอธาน 

นายสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชยั 
ตนัทโอภาส 

นายพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นายปณต  
สิริวฒัภกัด ี

นางสรุีย์พร  
ประดิษฐ์ทศันีย์ 

นายไพบลูย์ 
คจุารีวณิช 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

นายอนิรุทธิ์ 
มหธร 

บจ. ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์  S D              

บจ. อิสเทิร์นซบีอร์ดอินดสัเรียลเอสเตท 
(ระยอง) 

       S D        

บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย  S C D      S D        

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้  S C D MD       S VC D       

บจ. ไทยโมลาส  S C D      S D        

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล  S C D      S D  S D      

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่  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  S VC D    

บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)  S VC D      S D        

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก  S VC D EC      
S VC D 

VEC 
S 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. อาหารเสริม  S C D      S D  S D      

บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)        S D EVP   S D     

บจ. จรัญธรุกิจ 52  S C D      S D  S 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       

บจ. นําทิพย์         S D       

บจ. นํานคร         S D       

บจ. วิทยาทาน          S D      

บจ. เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม         S VC D       



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 2-2 หน้าที่ 3 

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
นายณรงค์ 
ศรีสอ้าน 

นายฐาปน 
สิริวฒันภกัดี 

นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานิช 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นายประสิทธิ์ 
โฆวไิลกลู 

นายแมทธิว 
กิจโอธาน 

นายสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชยั 
ตนัทโอภาส 

นายพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นายปณต  
สิริวฒัภกัด ี

นางสรุีย์พร  
ประดิษฐ์ทศันีย์ 

นายไพบลูย์ 
คจุารีวณิช 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

นายอนิรุทธิ์ 
มหธร 

International Beverage Holdings 
Limited 

S VC D S D MD     S D S D   S D     

Best Spirits Company Limited  S D     S D         

InterBev (Singapore) Limited  S D     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  S D     

Blairmhor Distillers Limited  S D     S D S D S D  S D     

Inver House Distillers Limited  S D     S D S D        

International Beverage Holdings 
(UK) Limited 

S D S D     S D S D   S D     

International Beverage Holdings 
(China) Limited 

 S VC D     S D S VC D   S D     

InterBev Trading (China) Limited       S D         

Super Brands Company Pte. Ltd.  S D      S D        

Beer Chang International Limited  S D      S D        

International Beverage Trading 
(Limited) 

      S D         

บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  D              

บจ. จฬุา ยไูนเต็ด  S D              

บจ. อเดลฟอส  S D      D        

บจ. ปฐมภกัดี  S D              

บจ. อาคเนย์ประกนัภยั  S VC D              

บจ. อาคเนย์ประกนัชีวิต  S VC D              

บจ. อาคเนย์แคปปิตอล  S VC D              

บมจ. ดราก้อน วนั   C             

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั    ID AC            

บมจ. ไทยรับประกยัภยัตอ่    ID            

บมจ. ทีมพรีซชิัน่     ID AC           



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 2-2 หน้าที่ 4 

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
นายณรงค์ 
ศรีสอ้าน 

นายฐาปน 
สิริวฒันภกัดี 

นายวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นางสาวพจนีย์ 
ธนวรานิช 

นายชยั 
จรุงธนาภิบาล 

นายประสิทธิ์ 
โฆวไิลกลู 

นายแมทธิว 
กิจโอธาน 

นายสิทธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นายอวยชยั 
ตนัทโอภาส 

นายพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นายปณต  
สิริวฒัภกัด ี

นางสรุีย์พร  
ประดิษฐ์ทศันีย์ 

นายไพบลูย์ 
คจุารีวณิช 

นายไพศาล 
อ่าวสถาพร 

นายอนิรุทธิ์ 
มหธร 

บมจ. ค้าเหลก็ไทย     AC           

บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ 
แมนเชเม้นท์ 

 S D D             

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)    ID AC            

บจ. บีเจซี อินเตอร์เนชัน่แนล  S D  D  D  S D   S D     

บจ. เสริมสขุ โฮลดิง้ส์  S D      S D        

บจ. เสริมสขุ เบเวอร์เรจ  S D      S D        

Great Brands Limited  S D      S D  S D      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 2-2 หน้าที่ 5 

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
นายธานี 

พรพสิุทธิ์ ศักดิ์ 
นายสงวน  
พงษ์หว่าน 

นายสมศักดิ์ 
อัศวธีรากูล  

นายสุธี  
ธรรมสิทธิ์บรูณ์  

นางสาวธัชนันท์  
มาโนชนฤมล 

นางวรรณศรี 
บุญเอกบุศย์ 

นางจติเกษม  
หมู่มิ่ง 

นายนิรุธ 
ศรีพวาทกุล 

นายหทยัสรรค์  
ฤดีวงศ์ 

นางชนกกานต์ 
โยธาประเสริฐ 

นายกติต ิ
อนุตรเศษฐ 

นายชนาวุฒ ิ 
นาคเวก 

บมจ. โออิช ิกรุ๊ป             

บริษัทย่อย             

บจ. โออิชิ ราเมน             

บจ. โออิชิ เทรดดิง้             

บ. โออิชิ อินเตอร์เนชัล่แนล โฮลดิง้ ลิมิเต็ด             

บริษัทที่เกี่ยวข้อง             

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ             

บมจ. ยนูิเวนเจอร์             

บมจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์             

บมจ. อาหารสยาม             

บมจ. เสริมสขุ             

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์             

บมจ. สยามฟิวเจอร์             

บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์             

บมจ. บีอีซ ีเวิลด์             

บมจ. โอเชียนกลาส             

บจ. สรุาบางยี่ขนั             

บจ. ไทย เบเวอร์เรจ แคน             

บจ. ทศภาค             

บจ. ธนากรผลิตภณัฑ์นํา้มนัพืช             

บมจ. ดับ๊เบิล้ เอ (1991)             

บจ. สรุากระทิงแดง (1988)             



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 2-2 หน้าที่ 6 

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
นายธานี 

พรพสิุทธิ์ ศักดิ์ 
นายสงวน 
พงษ์หว่าน 

นายสมศักดิ์ 
อัศวธีรากูล 

นายสุธี 
ธรรมสิทธิ์บรูณ์ 

นางสาวธัชนันท์ 
มาโนชนฤมล 

นางวรรณศรี 
บุญเอกบุศย์ 

นางจติเกษม 
หมู่มิ่ง 

นายนิรุธ 
ศรีพวาทกุล 

นายหทยัสรรค์ 
ฤดีวงศ์ 

นางชนกกานต์ 
โยธาประเสริฐ 

นายกติต ิ
อนุตรเศษฐ 

นายชนาวุฒ ิ 
นาคเวก 

บจ. เบียร์ช้าง             

บจ. ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์             

บจ. อิสเทิร์นซบีอร์ดอินดสัเรียลเอสเตท 
(ระยอง) 

            

บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย             

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้             

บจ. ไทยโมลาส             

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล             

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่             

บจ. ไทยดริง้ค์             

บจ. แพนอินเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) 

            

บจ. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)             

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก             

บมจ. เบียร์ไทย (1991)             

บจ. คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย)             

บจ. อาหารเสริม             

บจ. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)             

บจ. จรัญธรุกิจ 52             

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง             

บจ. เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชัน่แนล             

บจ. เบียร์อาชา             

บจ. นํายคุ             



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 2-2 หน้าที่ 7 

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
นายธานี 

พรพสิุทธิ์ ศักดิ์ 
นายสงวน 
พงษ์หว่าน 

นายสมศักดิ์ 
อัศวธีรากูล 

นายสุธี 
ธรรมสิทธิ์บรูณ์ 

นางสาวธัชนันท์ 
มาโนชนฤมล 

นางวรรณศรี 
บุญเอกบุศย์ 

นางจติเกษม 
หมู่มิ่ง 

นายนิรุธ 
ศรีพวาทกุล 

นายหทยัสรรค์ 
ฤดีวงศ์ 

นางชนกกานต์ 
โยธาประเสริฐ 

นายกติต ิ
อนุตรเศษฐ 

นายชนาวุฒ ิ 
นาคเวก 

บจ. นําเมือง             

บจ. นําทิพย์             

บจ. นํานคร             

บจ. วิทยาทาน             

บจ. เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม             

International Beverage Holdings 
Limited 

            

Best Spirits Company Limited             

InterBev (Singapore) Limited             

InterBev (Cambodia) Co., Ltd.             

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.             

Blairmhor Limited             

Blairmhor Distillers Limited             

Inver House Distillers Limited             

International Beverage Holdings 
(UK) Limited 

            

International Beverage Holdings 
(China) Limited 

            

InterBev Trading (China) Limited             

Super Brands Company Pte. Ltd.             

Beer Chang International Limited             

International Beverage Trading 
(Limited) 

            

บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 
 

            



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 2-2 หน้าที่ 8 

 
ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

นายธานี 
พรพสิุทธิ์ ศักดิ์ 

นายสงวน 
พงษ์หว่าน 

นายสมศักดิ์ 
อัศวธีรากูล 

นายสุธี 
ธรรมสิทธิ์บรูณ์ 

นางสาวธัชนันท์ 
มาโนชนฤมล 

นางวรรณศรี 
บุญเอกบุศย์ 

นางจติเกษม 
หมู่มิ่ง 

นายนิรุธ 
ศรีพวาทกุล 

นายหทยัสรรค์ 
ฤดีวงศ์ 

นางชนกกานต์ 
โยธาประเสริฐ 

นายกติต ิ
อนุตรเศษฐ 

นายชนาวุฒ ิ 
นาคเวก 

บจ. จฬุา ยไูนเต็ด             

บจ. อเดลฟอส             

บจ. ปฐมภกัดี             

บจ. อาคเนย์ประกนัภยั             

บจ. อาคเนย์ประกนัชีวิต             

บจ. อาคเนย์แคปปิตอล             

บมจ. ดราก้อน วนั             

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั             

บมจ. ไทยรับประกยัภยัตอ่             

บมจ. แพรนด้า จิวเวลลี่             

บมจ. ทีมพรีซชิัน่             

บมจ. ค้าเหลก็ไทย             

บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ 
เอ็นเตอร์ไพร์ส 

            

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)             

บจ. บีเจซี อินเตอร์เนชัน่แนล             

บจ. เสริมสขุ โฮลดิง้ส์             

บจ. เสริมสขุ เบเวอร์เรจ             

Great Brands Limited             

 

 

 



   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 2-2 หน้าที่ 9 

หมายเหต ุ S : กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม C : ประธานกรรมการ VC : รองประธานกรรมการ 
D : กรรมการบริษัท EC : ประธานกรรมการบริหาร VEC : รองประธานกรรมการบริหาร 
ED : กรรมการบริหาร MD : กรรมการผู้จดัการ EVP : รองกรรมการผู้จดัการ 
M : ผู้บริหาร AC : กรรมการตรวจสอบ ID  : กรรมการอสิระ 
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เอกสารแนบ 2-2 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 2-2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ลาํดับที่ รายชื่อกรรมการ บริษัท โออชิิ ราเมน จาํกัด บริษัท โออชิ ิเทรดดิง้ จาํกัด
บริษัท โออชิ ิอนิเตอร์เนชั่ลแนล 

โฮลดิง้ ลิมเิตด็ 

1 นายฐาปน สริิวฒันภกัดี S C D S C D  

2 นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร S VC D S VC D S D 

3 นายอวยชยั ตนัทโอภาส S VC D S VC D  

4 นายแมทธิว กิจโอธาน S D MD S D MD S D 

5 นายพิษณ ุวิเชียรสรรค์ S D S D  

6 นางสรุีย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ S D S D  

หมายเหต ุ

S : กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม C : ประธานกรรมการ VC : รองประธานกรรมการ 
D : กรรมการบริษัท EC : ประธานกรรมการบริหาร VEC : รองประธานกรรมการบริหาร 
ED : กรรมการบริหาร MD : กรรมการผู้จดัการ EVP : รองกรรมการผู้จดัการ 
M : ผู้บริหาร 
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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 26 กุมภาพันธ์ 2556  
ต่อผู้ สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบ
ตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

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

ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ  

2. นายอวยชยั ตนัทโอภาส 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
ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีนายวิกรม คุ้มไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์  
ธนวรานิช และนายชยั จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททัง้ 3 ท่าน ไม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทัง้ไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือลกูจ้างของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัท 
ในเครืออ่ืน ๆ 

              ตลอดปี 2555 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในกรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบตาม
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนปฏบติัหน้าท่ีตามกรอบ
ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การสอบ
ทานงบการเงิน การสอบทานความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมลูของรายการระหว่างบริษัทกบับคุคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวข้องกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสมของระบบการ
ควบคมุภายใน และการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการกํากับดแูลงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท รวมทัง้ การพิจารณาเร่ืองการปฏิบติัตามข้อกําหนดของวิชาชีพ  
ผลการปฏิบติังาน คณุภาพของบริการ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี 

             คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการดูแลให้บริษัทมีการดําเนินงาน 
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอน เพ่ือให้
บริษัทมีการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง 

            ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวมทัง้สิน้ 8 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน 
ได้เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ และการประชมุบางครัง้ได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาหารือ และชีใ้ห้เห็น
ถึงปัญหาท่ีตรวจพบจากการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือขอให้นํากลบัไปดําเนินการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ดีขึน้ รวมทัง้หาทางป้องกนัข้อบกพร่องมิให้เกิดขึน้อีก 
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ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับปี 2555 มีดงันี ้

1.) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัท 

1.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2555 
ของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั เพ่ือให้สามารถมัน่ใจได้
ว่ารายการทางการเงิน รายการท่ีเก่ียวโยงระหวา่งบริษัทกบับคุคล หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญั 
ได้ทําขึน้อย่างถกูต้องและมีความน่าเช่ือถือ   

1.2) ในการนีไ้ด้เชิญผู้ สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือซักถาม
ประเด็นท่ีเป็นสาระสําคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีเก่ียวกับการจัดทํางบการเงินโดยฝ่าย
จดัการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญ 
รายการท่ีเกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันจัดทําขึน้อย่างถูกต้อง
และเพียงพอตามมาตรฐาน การตีความ แนวปฏิบติั และหลกัการท่ีกลา่วข้างต้น  

1.3) นอกจากนีย้ังได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้ สอบบัญชี ตามแนวทางท่ีกําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย เพ่ือเปิดโอกาสให้หารือร่วมกนัในประเด็นต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม
ประชมุด้วย 

2.) การพจิารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระและการปฏิบติัตามข้อกําหนดของวิชาชีพ
อ่ีน ๆ ผลการปฏิบตัิงานและคณุภาพของงานบริการท่ีผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบัญชี จํากัด ได้ให้แก่บริษัทรวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชี 
ได้แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ในด้านการจัดทํารายงานทางการเงิน 
และการปรับปรุงด้านการควบคมุภายในของบริษัท  
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3.) การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีในการกํากับดแูลการดําเนินงานของบริษัทตามหลกัการ และ
แนวทางในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ดําเนินการตามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง และได้ให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในดําเนินการตรวจสอบเพ่ือให้เ กิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
และสม่ําเสมอ เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่ไป   

4.) พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงาน และแผนการตรวจสอบประจําปี
ตลอดจนการกาํกับดูแลการปฏบัิตงิานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4.1)   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนมุติัขอบเขตของการปฏิบติังานและแผนการ
ตรวจสอบประจําปี  2555 ตลอดจนกํากับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
โดยครอบคลมุถึง การกํากบัดแูล การบริหารความเส่ียง และการควบคมุภายในของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบยังให้คําแนะนําเร่ืองต่างๆ แก่หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีควร
ได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้การปฏบิติังานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและตอ่เน่ือง  

4.2)  คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบภายในส่งตัวแทนพนักงานเข้ารับ 
การอบรมจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยทกุปี เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และรับรู้
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ
นํามาถ่ายทอดให้พนกังานคนอ่ืนๆ รวมทัง้ปรับปรุงการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ตอ่ไป 

5.) สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการ
ควบคุมภายในของบริษัทโดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และได้กําชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามพัฒนาการในเร่ืองท่ี
มอบหมาย  เพ่ือให้มัน่ใจว่า ฝ่ายจดัการได้แก้ไขและหรือปรับปรุงการควบคมุและมาตรการป้องกนั
อย่างเหมาะสมภายในเวลาท่ีกําหนด ภายหลงัจากท่ีฝ่ายจัดการได้เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในประเดน็สําคญัท่ิหน่วยงานตรวจสอบภายในได้พบจากการปฏิบติังาน 
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6.) การปฏบัิติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระจากกรรมการบริหารและฝ่าย
จัดการของบริษัท โดยได้ให้ความสําคัญอย่างย่ิงกับการควบคุมภายใน เพ่ือให้บริษัทมี 
การกํากับดแูลกิจการท่ีดี มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ 
รวมทัง้ได้รายงานเร่ืองสําคญัต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ โดยพิจารณาจาก
รายงานท่ีได้รับจากการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2555 

6.2) เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ สนบัสนุนและส่งเสริมการกํากับดแูลของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้
จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบสําหรับรอบปี 2555 โดยใช้
แนวทางของแบบประเมินซึ่งจัดทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมิน
เป็นท่ีพอใจ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในโดยรวมอย่างเพียงพอ และ 
ไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจ 
มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นสาระสําคญั นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะ
ให้ฝ่ายจดัการให้ความสนใจปรับปรุงระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัธรุกิจของบริษัท
อย่างตอ่เน่ือง และเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากย่ิงขึน้ 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

      (นายวิกรม คุ้มไพโรจน์) 
              ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 4 รายงานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 4 หน้าท่ี 5 
 

รายงานการปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสําคญัอย่างย่ิงกบัการจดัให้มีระบบการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี และมุ่งมัน่อย่างย่ิงท่ีจะยกระดบัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทได้ถือปฏิบติัตาม
แนวทางปฏิบติัสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้บริษัทเช่ือมัน่ว่าการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทโดยสามารถเพ่ิมมลูค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูล
กิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางของ ตลท. อีกทัง้ยังจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เป็นประจํา  
โดยความมุ่งหวังท่ีจะยกระดบัของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทให้ทัดเทียมกับบริษัทชัน้นําอ่ืนๆ ให้ได้  
ทัง้นี ้เพ่ือการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของบริษัท อันได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ และ 
การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเช่ือมัน่ว่า ระบบและกระบวนการกํากบัดแูลกิจการเป็นสว่นสําคญัท่ีจะนํามา
ซึง่ความสําเร็จในการดําเนินธรุกิจ จงึได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีครอบคลมุเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

- จดัให้มีระบบซึ่งให้ความมัน่ใจได้ว่า ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียจะได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั 
และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

- กํากับ ดูแล ฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย และ
จริยธรรมทางธรุกิจ 

- กํากับ ดูแล การดําเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน และบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพ 

- กําหนดข้อประพฤติปฏิบติัสําหรับการประกอบธุรกิจสําหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
สําหรับใช้เป็นแนวทางยดึถือปฏิบติั 

ทัง้นี ้บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีว่าเป็นรากฐานสําคัญในการท่ีจะ
พฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสทิธิภาพ จงึได้ดําเนินกิจการภายใต้กรอบนโยบายดงักลา่วท่ีสอดคล้อง
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กบัหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังาน 
ก .ล.ต .)  และ ตลท .  ซึ่ง อ้างอิงหลักการท่ีเป็นสากลของ  Organization for Economic CO-operation and 
Development (OECD) ท่ีประกอบด้วย 5 หมวด หลกัอย่างเคร่งครัดตลอดมา ดงันี ้

สทิธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่า ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยควบคมุบริษัทผ่าน
การแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทให้ทําหน้าท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจท่ีสําคัญของบริษัท บริษัทจึง
ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นได้แก่ การซือ้ ขาย และ/หรือโอนหุ้น การมี     
ส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออก
เสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้/ถอดถอนกรรมการ กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ือง
ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนด หรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ  
การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และการอนมุติัรายการพิเศษ เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสําคัญท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
รวมถึงอํานวยความสะดวก ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น การได้รับข้อมูล
สารสนเทศ และการใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชมุ
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท โดยสามารถ
สอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทัง้ในการจดัประชมุผู้ ถือ
หุ้นทุกครัง้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการประชุม เพ่ือ
สนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย รวมทัง้ผู้ลงทุนสถาบนั เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทได้แนบ
หนงัสือมอบฉนัทะ ในแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาได้หลากหลาย ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุสําหรับผู้ ถือหุ้น
ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแตง่ตัง้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ หรือแต่งตัง้กรรมการอิสระท่าน
ใดทา่นหนึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือร่วมประชมุได้โดยออกเสียงตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบ ุ

อนึ่ง ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้จดัให้มีการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการ
ประชมุลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึง จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุซึ่งระบคุวามเห็นของคณะกรรมการ รวมถึง
ข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละวาระการประชุมอย่างละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า  
7 วนัด้วย เพ่ือการตดัสนิใจอย่างมีประสทิธิผล  
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บริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
สําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุม
ตามท่ีเห็นสมควร  

โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือห้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
สรรหาเป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามเง่ือนไขท่ีบริษัทกําหนดภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชมุและการมอบฉันทะ รวมถึง 
อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบด้วย รวมถึงจดัให้มีข้อมลูท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละ
วาระก่อนการประชุม และมีการจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ ถือหุ้น อนึ่งในวาระการ
พิจารณาการแต่งตัง้กรรมการ บริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการเป็นรายท่านด้วย อีกทัง้ บริษัท
ได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็น และตัง้คําถามใด ๆ ต่อท่ีประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีเสนอได้อย่างไม่จํากัดเวลา ซึ่งประธานท่ีประชุมกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการชดุย่อย และผู้บริหารได้ร่วมทําหน้าท่ีชีแ้จงตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นทกุราย พร้อมทัง้ จัดทํารายงานการประชุมท่ีแสดงรายละเอียดคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระการประชุม รวมถึงบนัทึกประเด็นซกัถาม และข้อคิดเห็นท่ีสําคญัไว้ในรายงานดงักล่าวด้วยเพ่ือให้ 
ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทัง้นี ้ในปี 2555 กรรมการบริษัททกุท่านให้ความสําคญั และได้เข้าร่วมประชุมใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุคน และบริษัทได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้บริการระบบการ
ลงทะเบียนและนบัคะแนนด้วยบาร์โค้ด ของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยมีเจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทดงักลา่วเป็นผู้ ดําเนินการนบัคะแนนในการประชมุด้วย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้กําหนดนโยบายในการดแูล และปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยเป็น
นโยบายท่ีกําหนดให้การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นต้องเป็นตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และสอดคล้องกบั
ข้อปฏิบติัตามข้อบงัคบั กฎ ระเบียบของ ตลท. และสํานกังาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีสําคญั 
รวมถึง คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยจะไม่กระทําการใด ๆ อันเป็น 
การละเมิดหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น  
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การปฏบัิติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัอย่างย่ิงและมีการกําหนดแนวทางอย่างแน่ชดัเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย
ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย และ/
หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั ให้ได้รับสทิธิในฐานะผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยได้มีการกําหนดนโยบายดแูลและปกป้อง
สิทธิของผู้ ถือหุ้ น รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และ
สอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบของ ตลท. และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย 

โดยคณะกรรมการได้มุ่งเน้นให้บริษัทมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัของ ตลท. และ
สํานกังาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายสามารถมัน่ใจได้ว่าได้รับการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั และเป็น
ธรรมจากบริษัทอย่างแน่นอน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านทําการเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัสว่นได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธรุกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดให้กรรมการ 
และผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียกบัธรุกรรมท่ีทํากบับริษัทไมมี่สว่นร่วมในการตดัสนิใจทําธรุกรรมดงักลา่ว 

อีกทัง้ คณะกรรมการบริษัทยงัมีการกําหนดมาตรการป้องกนักรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้
ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน เช่น 
การซือ้ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) หรือการนําข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกบักรรมการและผู้บริหาร ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวมไว้อย่างเข้มงวด เป็นต้น  

สําหรับการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน ทางบริษัทได้กําหนดมาตรการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มัน่ใจได้
ว่าจะไม่มีการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือเอือ้ประโยชน์กับบุคคลหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดย
รายละเอียดในเร่ืองการดแูลการใช้ข้อมลูภายในได้แสดงไว้ในเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในของหมวดการเปิดเผยข้อมลู 
และความโปร่งใสของรายงานการกํากบัดแูลกิจการนี ้
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่เร่ืองสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททกุกลุ่ม
ทัง้ภายในและภายนอก โดยตระหนกัดีว่าผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการดแูลจากบริษัทอย่างดี
ท่ีสดุตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยได้กําหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
บริษัทกบัผู้ มีสว่นได้เสียในการสร้างความมัง่คัง่ทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ ทัง้นี ้ ในระบบการกํากบั
ดแูลกิจการมีผู้ มีส่วนได้เสียหลายกลุม่ด้วยกนัท่ีสําคญัได้แก่ ลกูค้า พนกังาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทนุ เจ้าหนี ้และ
ชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู่ สงัคมหรือภาครัฐ และกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนได้แก่ คูแ่ข่ง เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิทธิของ
ผู้ มีส่วนได้เสียดงักลา่วตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงท่ีมีกบับริษัท และไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ
ของผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นัน้  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีความตัง้ใจในการท่ีจะพฒันากลไกการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสียใน
การสร้างเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้กบักิจการ และควรเปิดเผยข้อมลู
สําคญัท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ มีส่วนได้เสียเหล่านัน้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพ่ือให้สามารถทําหน้าท่ีในการมีส่วนร่วม
ดงักลา่วได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

บริษัทตระหนกัดีว่า ผลการดําเนินงานท่ีดีของบริษัทเกิดขึน้จากการได้รับความสนบัสนนุท่ีดีจากผู้ มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ จึงได้กําหนดนโยบายท่ีจะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียในการ
สร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกนั และดแูลให้ความมัน่ใจว่าผู้ มีสว่นได้เสียทกุรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบติัด้วยดี 
โดยได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโต และ
ผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เน่ืองในระยะยาว 

พนกังาน : - ดแูลและปฏิบติัตอ่พนกังานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
  - บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า และต้องได้รับการ

ปฏิบัติท่ีเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ 
พร้อมกับให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในการทํางาน 
รวมทัง้ จดัให้มีสวสัดิการอย่างเหมาะสม 

ลกูค้า : - บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคณุภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความ
พงึพอใจสงูสดุของลกูค้า 
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-  เอาใจใส่ และดแูลรับผิดชอบต่อลกูค้าอย่างดีท่ีสดุ โดยการรักษาคุณภาพ 
และมาตรฐานของสนิค้า    

-  จัดให้มีหน่วยงาน หรือบุคคลทําหน้าท่ีรับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพ่ือให้
สามารถดําเนินการแก้ไขข้อเรียกร้องดงักลา่วให้แก่ลกูค้าได้โดยเร่งดว่น 

คูค้่า : ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสญัญา โดยบริษัทมุ่งมัน่ท่ี
จะปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม
โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั 

เจ้าหนี ้ : บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหนีทุ้กรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมถึง 
ยึดมัน่ในการปฏิบัติตามเง่ือนไข และข้อตกลงในสญัญาท่ีให้ไว้กับเจ้าหนี ้
ตา่ง ๆ อย่างเคร่งครัด 

คูแ่ข่งขนั : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล และปฏิบติัต่อ
คูแ่ข่งด้วยความเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการท่ีไมส่จุริต และไมทํ่าลายช่ือเสียงของ
คูแ่ข่งขนั 

สงัคมและสิง่แวดล้อม :   - มีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชน และสงัคม  
-    บริษัทไม่มีนโยบายสนบัสนนุการกระทําทจุริตและคอร์รัปชัน่ทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์กร 
-  สร้างจิตสํานึกให้กับทกุคนในองค์กรในอนัท่ีจะดแูล พฒันา และเสริมสร้าง

สงัคม สิง่แวดล้อม ควบคูไ่ปกบัการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท 

ในด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมในอันท่ีจะต้องช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนัให้สงัคม เพ่ือเป็นการตอบแทนสงัคม โดยบริษัทได้ดําเนินการผ่านการช่วยเหลือผู้ประสบภยัโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเหตอุทุกภยัในปีท่ีผ่านมา และผู้ ด้อยโอกาสตา่ง ๆ  ทัง้ในสว่นท่ีบริษัทดําเนินการเองและกระทําผ่านองค์กร
การกศุลตา่งๆ สําหรับด้านสิง่แวดล้อมบริษัทได้ให้ความสําคญัในอนัท่ีจะสร้างคา่นิยมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดย
เร่ิมต้นจากจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงภาพรวมขององค์กร ผ่านกิจกรรมและการรณรงค์ภายในองค์กรท่ีหลากหลาย เช่น 
การรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระดาษในสํานกังาน  และการดแูลให้การดําเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับ
สภาพแวดล้อมและชมุชนมากท่ีสดุ  

ในการดําเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะให้
ความสําคญัท่ีเท่าเทียมกนั และควบคูก่นัไประหว่างความสําเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการท่ีใช้ในการให้ได้มา
ซึง่ความสําเร็จนัน้ ๆ และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทได้จดัทําจรรยาบรรณโออิชิกรุ๊ป 
เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติท่ีบริษัทคาดหวัง นับตัง้แต่การ
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ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสงัคมโดยส่วนรวม รวมทัง้ต่อพนกังานด้วยกนัเอง โดยคณะกรรมการจะ
เร่งดําเนินการจดัให้มีกลไกและกระบวนการท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดและตอ่เน่ือง 

ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สิทธิของ 
ผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นีไ้ด้รับการดแูลอย่างดีท่ีสดุ 

 

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

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

บริษัทให้ความสําคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศ ทัง้ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ทั่วถึง และทันต่อเวลา ทัง้รายงานข้อมลูประจําปี รายงานประจําปี รายงานข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูสําคญัตาม
เกณฑ์กําหนดของ ตลท. และข้อมลูท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยนกัลงทนุ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
สามารถรับทราบข้อมลูดงักลา่วข้างต้นผ่านช่องทางและส่ือต่าง ๆ ของ ตลท.และบริษัทได้แสดงข้อมลูสําคญั ๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ในเว็บไซต์ ของบริษัทด้วย รวมถึงสามารถทําการนดัหมายเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพ่ือสอบถาม
ข้อมลูดําเนินกิจการได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี ้คณะกรรมการได้จดัให้มีกระบวนการกําหนดค่าตอบแทนท่ี
โปร่งใส และได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้น 

รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงความสําคัญของความน่าเช่ือถือของรายงาน
ทางการเงินและงบการเงินท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาอนัเป็นจริง 
และสมเหตุสมผล ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความร่วมมือต่อผู้ สอบบัญชี และให้ความเป็นอิสระแก่      
ผู้สอบบญัชีของบริษัทอย่างเตม็ท่ีในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอ่การดําเนินงานของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทท่ีจดัทําขึน้ รวมถึงสารสนเทศทาง
การเงินท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี โดยดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัทํางบการเงิน และข้อมลูทางการเงินให้ถกูต้อง 
ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดย
สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติั
อย่างสม่ําเสมอ รวมถึงการใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตสุมผลในการจัดทํา 
และการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  
ว่าสามารถทําให้บริษัทสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานข้อมลูทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วน 
อีกทัง้ ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการดําเนินงานท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ จึงได้จัดตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีสอบทาน และดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบท่ี
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ดแูลให้มีรายงานทางการเงินมีความถกูต้องและเพียงพอ จึงได้จดัให้มีระบบ
การควบคมุภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ารายงานและการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอ และเพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ ถือหุ้ นคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้
แสดงในรายงานประจําปีว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นรายงานท่ีมีความ
ถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ และผู้บริหารให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม สามารถท่ี
จะแข่งขนัได้กับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจท่ีมีขนาด
ใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการนัน้เพียงพอท่ีจะจูงใจ และรักษากรรมการและผู้ บริหารท่ีมีคุณภาพ  
โดยบริษัทจะคํานงึถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ทัง้นี ้ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการจะอยู่
ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และบําเหน็จกรรมการ ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะได้รับในรูปของเงินเดือนและ
โบนสั 

โดยคณะกรรมบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณา
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยการให้ผลตอบแทนแก่กรรมการนัน้ บริษัทได้ดําเนินการตามมติจาก 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยได้มีการเปิดเผยจํานวนค่าเบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนต่างๆ ท่ีกรรมการได้รับจากบริษัทไว้
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ในรายงานประจําปี ทัง้นี ้โปรดดรูายละเอียดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสําหรับปี 2554 
ในข้อ 83 หน้าท่ี 52 ของแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ฉบบันี ้

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล รายงานทางการเงิน และการดําเนินการไว้      
อย่างชัดเจน โดยกําหนดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจ รวมถึงข้อมูล 
ผลประกอบการของบริษัทท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนักําหนดเวลาอย่างสม่ําเสมอให้กบัผู้ ถือหุ้น  
นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดและโปร่งใส 
สามารถท่ีจะตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

บริษัทถือว่าการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในเป็นความรับผิดชอบสําคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานท่ีต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะหรือข้อมลูผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยได้กําหนดท่ีจะไมใ่ห้ใช้โอกาส หรือข้อมลูท่ีได้
จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตวั โดยจํากัดให้รับรู้ได้เฉพาะ
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ รวมถึงบริษัทได้กําหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือหลกัทรัพย์ 
และการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกําหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ี
รับทราบข้อมลูภายใน รวมถึงสามี ภรรยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทก่อนการ
ประกาศงบการเงินไมน้่อยกว่า 1 เดือน หากผู้บริหารหรือพนกังานคนใดกระทําผิดวินยัจะต้องได้รับโทษซึง่มีตัง้แต่
การตกัเตือน จนถึงการเลิกจ้าง นอกจากนี ้บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายดงักล่าวอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใน
การห้ามมิให้พนกังานของบริษัททกุรายทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในช่วงท่ีได้รับข้อมลูท่ีสําคญั และมีผลกระทบต่อ
ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนอย่างน้อย 30 วนัลว่งหน้า ก่อนเปิดเผย
ข้อมลูดงักล่าวต่อสาธารณชนอีกด้วย ซึ่งในปีท่ีผ่านมาไม่มีบุคลากรของบริษัทฝ่าฝืน หรือได้รับโทษจากมาตรการ
ดงักลา่ว 
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ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท กํากับดูแลให้ 
การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็
คํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายด้วย 

คณะกรรมการบริษัททกุท่านล้วนเป็นผู้ มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  โดยคณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการไว้อย่างชดัเจน และดแูลให้บริษัทมีระบบงานท่ีให้
ความเช่ือมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดําเนินไปในลักษณะท่ีถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม  
โดยกรรมการทกุท่านเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ และลกัษณะการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท พร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  
โดยตระหนกัดีถึงการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัท และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน โดยได้รับข้อมลูท่ีถกูต้องและครบถ้วน  

โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบติัหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท รวมทัง้การอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบติัหน้าท่ี 
ท่ีรับผิดชอบ โดยกรรมการทกุท่านได้อทุิศเวลาเพ่ือปฏบิติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้อย่างเตม็ท่ี 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท 
ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพ่ือช่วยศึกษาและกลัน่กรองงานตามความจําเป็น โดยเฉพาะในกรณีท่ี
ต้องอาศยัความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรกําหนดนโยบาย บทบาท หน้าท่ีรับผิดชอบกระบวนการทํางาน 
เช่น การดําเนินการประชมุ และการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจน 

ภาวะผู้นําและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบตอ่การกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัท โดยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละครัง้  
เพ่ือติดตามผลดําเนินงานของบริษัท และรับทราบเร่ืองดําเนินการท่ีสําคญัของฝ่ายจดัการ  รวมถึงได้จดัให้มีกลไก
ในการกํากบัดแูล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ทัง้ระยะสัน้ 
และระยะยาว   
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กรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลผู้ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ   
การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใสโดย
คณะกรรมการสรรหา  ทัง้นี ้บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอเป็นกรรมการท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะ
ได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเพ่ือเสนอต่อผู้ ถือหุ้ น โดยบริษัทจะเปิดเผยประวัติ คุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการทกุท่านในรายงานประจําปี   

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมการบริษัทขึน้ โดยคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ใน
หลกัเกณฑ์ของ ตลท. และได้ผ่านการแต่งตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 6 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารจํานวน 6 ท่าน โดยใน
จํานวนกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารนีเ้ป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ซึง่ 3 ท่านดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทด้วย โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้มีความอิสระในการ
บริหารงานตรวจสอบอีกด้วย 

การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

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

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการจํานวน 5 ชุด เพ่ือช่วยในการกํากับดแูลการปฏิบติังาน
ของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
สรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยรายละเอียดรายช่ือ คุณสมบติั และขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี 
ของอนกุรรมการดงักล่าวแสดงไว้ในข้อ 8 โครงสร้างการจดัการในหน้า 34 ของแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 
(แบบ 56-1) ฉบบันี ้
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การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจําทุกไตรมาส และสามารถกําหนดให้มี     
การประชุมพิเศษเพ่ิมได้ตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ทัง้วาระ
รับทราบ และวาระเพ่ือพิจารณา ทัง้นี ้ก่อนการประชมุทกุครัง้ เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ พร้อม
ทัง้เอกสารการประชมุท่ีครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการแตล่ะท่านลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมแต่ละครัง้ กรรมการ 
ทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยเลขานุการบริษัทจะทําหน้าท่ีบันทึก          
การประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหลงัจากท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะ
ถกูจดัเก็บไว้พร้อมสําหรับกรรมการ และผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

สําหรับการประชุมคณะอนุกรรมการได้มีการกําหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า และสามารถ
กําหนดการประชมุเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเช่นกนั รวมถึง มีการจดัทําบนัทึกรายงานการประชมุไว้ทกุครัง้ด้วย 

ในปี 2555 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ โดยแสดงจํานวนครัง้ท่ี
ประชมุ และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมของกรรมการบริษัทแตล่ะทา่น ดงัท่ีแสดงรายละเอียดไว้ในตารางท้ายนี ้ 
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รายชื่อ 
คณะกรรมกาบริษัท 
จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริหาร 
จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการสรรหา 
จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จาํนวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

นายณรงค์ ศรีสอ้าน 7/7 - - - 4/4 - 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 7/7 8/8 - 1/1 4/4 - 

นายชัย จรุงธนาภบิาล 6/7 8/8 - - - 6/6 

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 7/7 8/8 - - - - 

นายประสทิธิ์ โฆวไิลกูล 7/7 - - 1/1 4/4 - 

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 4/7 - 12/12 1/1 4/4 - 

นายแมทธิว กิจโอธาน 7/7 - 11/12 - - - 

นายปณต สิริวัฒนภกัดี 6/7 - - - - - 

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 7/7 - 11/12 - 4/4 - 

นายอวยชัย ตันทโอภาส 7/7 - 12/12 - - - 

นายพษิณุ วิเชียรสรรค์ 7/7 - 12/12 - - 6/6 

นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ 7/7 - 11/12 - - 6/6 
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หมายเหตุ : กรณีกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้นเนื่องจากมีเหตุจําเป็น 
กรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชมุจะได้แจ้งลาการประชมุลว่งหน้าทกุครัง้ 
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

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

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กําหนดนโยบายในการดูแล
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชดัเจน โดยในกรณีท่ีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในวาระ
ใดๆ กรรมการท่านนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดงักล่าว รวมทัง้กําหนดนโยบาย
และวิธีการดแูลไมใ่ห้ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์สว่นตวัด้วย 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทุกด้าน เพ่ือให้การปฏิบติังานของ
บริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดลุท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กําหนด
ลําดบัชัน้ของการอนมุติั และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนกังาน กําหนดระเบียบการปฏิบติังานอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป   
อย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามท่ีระเบียบกําหนดไว้ รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีกํากับดูแล      
การดําเนินงานและบริหารงานของบริษัท เพ่ือให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบรายงาน
ทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานท่ีได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัท 

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

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

อย่างไรก็ดี ในปี 2555 บริษัทได้ดําเนินการและปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการดงักล่าวได้เป็น
อย่างดี 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 
และผู้บริหารจากฝ่ายต่าง ๆ รวม 9 คน ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าท่ีดแูลงานบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดขอบเขตของการปฏิบติังาน อํานาจ หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดย
ให้ครอบคลมุความเสี่ยงหลกัของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเส่ียง
ด้านการปฏิบติัการ (Operational Risk) เป็นต้น 

2. อนมุติัแผนการจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบติัทัว่ทัง้องค์กร 

3. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบติัตามแผนจดัการความเส่ียงของบริษัท  

4. ให้คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 

5. ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงท่ีสําคญัท่ีมีผลตอ่การควบคมุภายใน 

6. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทถึงความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 

ในปี  2555 คณะกรรมการบริหารความเ ส่ียงมีการประชุมรวม  6 ครัง้  เ พ่ือปฏิบัติหน้า ท่ีตาม              
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้รายงานผลการจดัการความเส่ียงท่ีสําคญั และ
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ และได้ปฏิบติังานโดยสรุปดงันี ้

1. กําหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารความเส่ียงทัง้องค์กร เพ่ือเป็นแนวทางให้
ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสทิธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2. ทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียงและจัดทําแผนจัดการความเส่ียง โดยประเมินปัจจยัเส่ียงท่ี
อาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนินธรุกิจของบริษัท พฒันาระบบบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุทัง้
องค์กร จัดทําแผนจดัการความเสี่ยงในทุกระดบั ด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และ
พนกังานจากหน่วยงานตา่งๆ 

3. วางระบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจมีต่อการดําเนินธรุกิจของบริษัทอย่างถาวร 

4. พฒันาระบบจดัการความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเส่ียง
อย่างเหมาะสม 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 4 
 

5. สง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังานตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัการความเส่ียง และบริหาร
ความเสี่ยงท่ีจะทําให้บริษัทไม่สามารถดําเนินการให้บรรลเุป้าหมาย สนบัสนนุ และผลกัดนัให้มี
การบริหารความเสี่ยงในทกุระดบัขององค์กร และปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร 

6. ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และจัดให้มีการ
ประเมินความเส่ียงเป็นประจํา 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบ
และเต็มความสามารถ  รวมถึงได้ให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อ 
ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

ในนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 (นายชยั จรุงธนาภิบาล) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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