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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

คณะกรรมกำรบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ ให้ควำมเห็นชอบต่อกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษัท โดยก ำหนดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้ เพ่ือติดตำมผลด ำเนินงำนของบริษัท และรับทรำบเร่ืองด ำเนินกำรท่ี
ส ำคญัของฝ่ำยจดักำร รวมถงึได้จดัให้มีกลไกในกำรก ำกบัดแูล ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำร
วำ่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ทัง้ระยะสัน้ และระยะยำว   

1.1 วิสัยทศัน์ พันธกจิ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิของบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกบักำรด ำเนิน 
ธุรกิจของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท ดงันี ้

1.1.1 วิสัยทศัน์ 

“เป็นผู้น ำและสร้ำงสรรค์ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น เพ่ือคณุภำพชีวิตท่ีดีของ
คนรุ่นใหม”่ 

 1.1.2 พันธกจิ 

1. รักษำคุณภำพกำรผลิตและกำรบริกำรธุรกิจ ทำงด้ำนอำหำร เบเกอร่ี และ
เคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภำพ มุ่งมั่นสร้ำงและรักษำควำมนิยมของผู้บริโภค ในสินค้ำ
ของ "โออิชิ" ให้มีควำมต่อเน่ือง อีกทัง้ให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตสินค้ำให้ได้
มำตรฐำน มีกำรจดักำรด้ำนสขุลกัษณะท่ีดี 

2. เลือกใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภำพปลอดภัยและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ 
เพ่ือให้ได้รับกำรยอมรับ จำกทัง้ตลำดภำยในประเทศและตำ่งประเทศ  

3. ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงตอ่เน่ือง โดยกำรน ำเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมำใช้ใน
กระบวนกำรผลิต กำรวิจยั และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์   

4. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตและกำรแข่งขนั ในด้ำนรำคำและด้ำนคณุภำพ กบั
คู่แข่งขนั ทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยผลกัดนัให้เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย มีควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจมำกขึน้ 
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1.1.3 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 
 

บริษัทมีเป้ำหมำยขยำยสำขำประมำณปีละ 45 สำขำ และจะเน้นเปิดร้ำนชำบชิู ซึง่ก ำลัง
ได้รับควำมนิยมสงูเพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริกำรทัว่กรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดัท่ีมีศกัยภำพและ
มีก ำลงัซือ้สงู ส ำหรับเป้ำหมำยกำรเติบโตในตลำดเคร่ืองดื่มในปี 2556 นัน้ บริษัทมีเป้ำหมำยท่ีจะ
รักษำควำมเป็นผู้น ำในตลำดเคร่ืองดื่มชำเขียว พร้อมทัง้ขยำยฐำนลกูค้ำให้มำกขึน้กว่ำเดิมทัง้ใน
และต่ำงประเทศ นอกจำกนีบ้ริษัทมีแผนงำนท่ีจะเพ่ิมสินค้ำเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภำพใหม่ๆ เพ่ือให้
บริษัทมีแหลง่ของรำยได้เพ่ิมหลำยทำงมำกย่ิงขึน้ 

   1.1.4 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกจิ 

 ในกำรประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นและธุรกิจเคร่ืองดื่มของกลุ่มโออิชินัน้ บริษัทให้
ควำมส ำคญักับกลยุทธ์ทำงธุรกิจซึง่เป็นปัจจัยส ำคญัท่ีก่อให้เกิดควำมส ำเร็จต่อกิจกำร สรุปได้  
4 ประกำรดงันี ้

1.) กลยุทธ์การสร้าง Brand ให้แข็งแกร่ง โดยการน าเสนอสินค้าเพื่ อ
สุขภาพที่เน้นคุณภาพ 

ตัง้แต่เร่ิมต้นกิจกำร บริษัทได้ก ำหนดหลักกำรและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงชดัเจน คือ กำรท ำธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น และเคร่ืองดื่มท่ีเน้นคณุภำพเป็นส ำคญั 
ภำยใต้ช่ือ “โออิชิ” ท ำให้ช่ือของ “โออิชิ” เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค ในปัจจุบันสินค้ำ
ของบริษัทเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และเป็นท่ีนิยมอย่ำงกว้ำงขวำงส ำหรับกลุม่ผู้บริโภคท่ีรัก
สขุภำพ 

 
2.) กลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้าและด าเนินกลยุทธ์การตลาดต่อเน่ือง 

กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยหลกัของสินค้ำโออิชิครอบคลมุกลุ่มผู้บริโภคทกุเพศทกุวยั
ท่ีรักสขุภำพและมีวิถีชีวิตท่ีทันสมยั ช่ืนชอบกำรบริโภคอำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีเป็นผลดี
ต่อสุขภำพ ซึ่งอำหำรญ่ีปุ่ นและเคร่ืองดื่มชำเขียวก็สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของลกูค้ำกลุ่มนีไ้ด้โดยตรง ท่ีผ่ำนมำบริษัทได้ด ำเนินกลยุทธ์กำรตลำดประชำสมัพนัธ์
สินค้ำของโออิชิอย่ำงต่อเน่ืองกับลูกค้ำกลุ่มดงักล่ำวผ่ำนสื่อโฆษณำทัง้ทำงโทรทัศน์ 
วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ โดยแนวทำงปัจจุบันบริษัทยังได้มุ่งเน้นไปท่ีสื่อออนไลน์ 
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และสื่อทำงเลือกใหม่ ๆ รวมถึงให้ควำมส ำคญักับกำรติดตำมควำมคิดเห็นของลูกค้ำ
เพ่ือน ำมำปรับปรุงงำนบริกำรให้คงมำตรฐำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
3.) กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรบริหำรจดักำรต้นทุนวตัถุดิบ สร้ำงอ ำนำจต่อรอง
กับผู้ จ ำหน่ำย เพ่ือรักษำระดบัต้นทุนและผลประกอบกำร ด้วยระบบกำรบริหำรกำร
ผลิต และกำรจดัสง่ผ่ำนครัวกลำงซึง่เป็นหน่วยกลำงกำรผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่มให้แก่
ร้ำนอำหำรของกลุ่มโออิชิ ท ำให้บริษัทสำมำรถบริหำรต้นทุนกำรจดัซือ้และต้นทุนกำร
ผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ก่อให้เกิดกำรประหยดัจำกขนำดกำรผลิต  

 
4.) กลยุทธ์การบริหารประโยชน์จากช่องทางการจ าหน่ายที่มีทั่วถงึ 

บริษัทใช้ผู้จดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ท่ีมีประสบกำรณ์ร่วมด้วยทีมงำนกำรตลำดของ
บริษัทในกำรท ำกำรตลำดส่งผลให้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มกระจำยถึงผู้บริโภคอย่ำงทั่วถึง 
ทำงด้ำนธุรกิจอำหำร บริษัทยังคงด ำเนินกลยุทธ์ขยำยสำขำทัง้ในกรุงเทพและ
ตำ่งจงัหวดัอย่ำงตอ่เน่ือง 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

พฒันำกำรส ำคญัของธุรกิจในกลุม่บริษัทจำกอดีตถงึปัจจบุนัมีดงันี ้

ปี 2542  วนัท่ี 9 กนัยำยน 2542 เปิดด ำเนินกำรร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น โออิชิ 

ปี 2544  เปิดให้บริกำรร้ำนบะหมี่ญ่ีปุ่ นภำยใต้ช่ือ โออิชิ รำเมน   

ปี 2545  เปิดบริกำรร้ำนอำหำรระบบสำยพำนสไตล์บุฟเฟต์ท่ีบริกำรทัง้ข้ำวปัน้หน้ำต่ำงๆ และสกีุ ้
หม้อไฟญ่ีปุ่ น ภำยใต้ช่ือ ชำบชิู 

ปี 2546  เปิดด ำเนินกำรครัวกลำงแห่งใหม่ท่ีโรงงำนนวนคร หน่วยผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่ม  
เพ่ือสนบัสนนุกำรขำยภำยในร้ำนค้ำของบริษัท 

 เร่ิมกำรผลิตเคร่ืองดื่มชำเขียวออกสูต่ลำดภำยใต้ช่ือ โออิชิ กรีนที 

ปี 2547  วนัท่ี 25 สิงหำคม 2547 น ำหุ้ นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 เปิดบริกำร โออิชิ แกรนด์ แกรนด์บฟุเฟต์ ท่ีสยำมดิสคฟัเวอร่ี   
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ปี 2548  เร่ิมผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มน ำ้ผลไม้ผสมอะมิโนภำยใต้ช่ือ อะมิโน โอเค 

ปี 2549  เปิดด ำเนินกำรโรงงำนอมตะนคร 

ปี 2550  ออกผลิตภณัฑ์ชำเขียวรสชำด ำผสมมะนำว 

ปี 2551  ออกผลิตภณัฑ์ใหมก่ำแฟพร้อมดื่มภำยใต้ช่ือ คอฟฟิโอ 

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) เข้ำเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท   

ปี 2552  เปิดให้บริกำรร้ำนอำหำรอดุ้งและโซบะ Kazokutei แฟรนไชส์จำกประเทศญ่ีปุ่ น 

 ปรับเปลี่ยนผลิตภณัฑ์ อะมิโน โอเค มำเป็น อะมิโน พลสั โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทำง
กำรตลำดและจดุขำยใหมท่ัง้หมด 

ปี 2553  ออกเคร่ืองดื่มรสชำติใหม ่Goji Berry 

 ซือ้ท่ีดินเพ่ิมเติมท่ีโรงงำนนวนคร ท ำให้มีพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้เป็น 61.5 ไร่ 

 ได้รับบตัรสง่เสริมกำรลงทนุเพ่ิมส ำหรับสองโครงกำรคือ Cold Aseptic Filling และ UHT 

ปี 2554  ออกเคร่ืองดืม่ชำเขียวผสมน ำ้ผลไม้ Fruito   

 ออกเคร่ืองดื่มชำเขียวกระป๋องผสมโซดำเป็นครัง้แรกของประเทศไทย 

 เปิดร้ำนอำหำร Nikuya ยำกินิก ุบฟุเฟต์ปิง้ย่ำงในสไตล์ญ่ีปุ่ น 

ปี 2555         เปิดตวัผลิตภณัฑ์สำหร่ำยทอดกรอบ “โอโนริ” 

 ออกเคร่ืองดื่มชำเขียวแบบกลอ่ง UHT ลำยกำร์ตนู “One Piece” 

 เปิดให้บริกำรร้ำนข้ำวหน้ำสไตล์ญ่ีปุ่ น “คำคำชิ” 

 ได้รับบตัรสง่เสริมกำรลงทนุส ำหรับโครงกำร Cold Aseptic Filling สำยกำรผลิตท่ี 2 

 ออกผลิตภณัฑ์ชำเขียวขวดแก้วแบบคืนขวด  

ปี 2556         ในเดือนมีนำคม โครงกำร Cold Aseptic Filling สำยกำรผลิตท่ี 2 ท่ีอ ำเภอวังม่วง 
จงัหวดัสระบรีุ เร่ิมผลิตเพ่ือกำรพำณิชย์ 

  น ำชำเขียวผสมผลไม้ “ฟรุ๊ตโตะ” กลบัมำขำยอีกครัง้ พร้อมออกรสชำติใหม่ 3 รสชำติ
ได้แก่ “สตรอเบอร่ีและเมลอ่น”, “เลมอนและเบอร่ี” และ “แอ๊ปเปิล้เขียวและองุ่นขำว” 

  ออกเคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่มรสชำติใหม ่“ลิน้จ่ี” 

  น ำ “ชำเขียวมจัฉะลำเต้” กลบัมำขำยอีกครัง้ 

  ออกแซนวิชรสชำติใหม ่“หมอูบชีส” 

  ออกเก๊ียวซำ่รสชำติใหม ่“หมทูำโกะยำกิ” 

  ครัวร้อนย้ำยไปยงัครัวกลำงแห่งใหมท่ี่อ ำเภอบ้ำนบงึ จงัหวดัชลบรีุ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
 

• เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ
ในต่างประเทศ 

100% 

ธุรกจิร้านอาหาร  
• ร้านอาหารญ่ีปุ่น 

บุฟเฟต์/ตามส่ัง 
• ธุรกจิแฟรนไชส์ 
จ าหน่ายเคร่ืองดื่มโออิชิ  
 

บริษัท โออชิิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ทนุจดทะเบยีนช าระแล้ว 375 ล้านบาท 

บริษัท โออชิิ ราเมน จ ากัด 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 

158 ล้านบาท 
 

บริษัท โออชิิ เทรดดิง้ จ ากัด 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 

420 ล้านบาท 
 

Oishi International Holdings Limited  
ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

  9,400,000 เหรียญฮ่องกง 
จดทะเบียนเพิ่มทนุเมื่อวันที่ 6 

กุมภาพันธ์ 2557  

• ร้านอาหารญี่ปุ่น  
• ธุรกิจแฟรนไชส์ 

 

99.99% 99.99% 

• ครัวกลาง  
• ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่มชาเขีว  
• ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม อะมิโน 

พลัส  
 

100% 

Oishi F&B (Singapore) Pte. Limited  

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 

ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

1 เหรียญสงิคโปร์ 

 

 
• เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของ
ธุรกิจใน
ต่างประเทศ 
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 1.4 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ณ วนัท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัทท่ีบริษัทถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในสดัส่วนเกินกว่ำ

ร้อยละ 50 ของหุ้ นท่ีออกและจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัททัง้ในและต่ำงประเทศ จ ำนวนทัง้สิน้ 4 
บริษัท ดงันี ้

1.) บริษัทย่อยทางตรง 

บริษัท / รายละเอียดสถานที่ตัง้
ส านักงานใหญ่ 

ประเภท
ธุรกจิ 

ชนิด
ของหุ้น 

ทุนช าระแล้ว จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

จ านวน 
หุ้นที่ถือ 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

1. บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั   
(โออิชิ เทรดดิง้) 
57 อำคำรปำร์ค เวนเชอร์ ชัน้ท่ี 19 
และชัน้ท่ี 20 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

ผลิตและ
จ ำหน่ำย
อำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

สำมญั 420,000,000 
(บำท) 

4,200,000 4,199,990 99.99 

2. บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 
     (โออิชิ รำเมน) 
    57 อำคำรปำร์ค เวนเชอร์ ชัน้ท่ี 19 
และชัน้ท่ี 20 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

ร้ำนอำหำร
บะหมี่ญ่ีปุ่ น 

สำมญั 158,000,000 
(บำท) 

1,580,000  1,579,994 99.99 

3.  Oishi International Holdings 
Limited (OIHL)*  

     30 ห้องเลขท่ี 901-2 ซิลเวอร์คอร์ท 
ทำวเวอร์ 1 ถนนแคนตนั 

     จิมซำจุ่ย เกำลนู ฮ่องกง 

รองรับ 
ธุรกิจใน
ตำ่งประเทศ 

สำมญั 9,4000,000 
(เหรียญฮ่องกง)  

9,4000,000 
 

9,4000,000 
 

100 
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2.) บริษัทย่อยทางอ้อม 

บริษัท / รายละเอียด
สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 

ประเภท
ธุรกจิ 

ชนิด
ของหุ้น 

ทุนช าระ
แล้ว 

จ านวนหุ้นที่ 
ออกจ าหน่าย 

(หุ้น) 

จ านวน 
หุ้นที่ถือ 
(หุ้น) 

 

ผู้ถือหุ้น 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

Oishi F&B (Singapore) 
Pte. Ltd. (OSPL) ** 

เลขท่ี 138 เซซิล สตรีท  
#05-02 เซซิล คอร์ท 
ประเทศสิงคโปร์  

รองรับ 
ธุรกิจใน
ตำ่งประเทศ 

สำมญั 1 

(เหรียญ
สิงคโปร์) 

1 

 

1 

 

Oishi 
International 
Holdings 
Limited 

100 

 

หมายเหตุ 

*     เมื่อวนัที ่6 กมุภาพนัธ์ 2557 OIHL ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 500,000 เหรียญฮ่องกง เป็น 9,400,000 
เหรียญฮ่องกง โดยมีหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ในการเพ่ิมทนุคราวนีจ้ านวน 9,300,000 หุน้ รวมเป็นหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้ส้ิน
จ านวน 9,400,000 หุน้ พร้อมเรียกช าระค่าหุน้เต็มจ านวนเมื่อวนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2557 
**  OSPL ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์ เมื่อวนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2557  

1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัท
ใหญ่ในล ำดบัสงูสดุของบริษัท โดยสว่นหนึง่ของนโยบำยในกำรลงทนุหรือกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทนัน้มี
ควำมพยำยำมให้ธุรกิจนัน้ครอบคลุมวงจรหรือห่วงโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain) ของธุรกิจนัน้ๆให้มำก
ท่ีสุด ดังนัน้จึงท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือหลำยส่วนงำนอำจมีลักษณะท่ีเก่ียวเน่ืองหรือ
ส่งเสริมให้เกิดควำมต่อเน่ืองของธุรกิจของบริษัทในเครือ เช่น บริษัทได้มีกำรเข้ำลงทุนในบริษัทท่ีมี
เครือข่ำยกำรขนส่งท่ีครอบคลมุมำกท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นฐำนในกำรกระจำยสินค้ำของ
บริษัทในเครือให้ออกสู่ตลำดได้มำกขึน้ เป็นต้น นอกจำกนีเ้ครือบริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบักำรพิจำรณำ
ลงทนุในบริษัทอื่นอนัจะสง่เสริมให้กลุม่บริษัทได้รับประโยชน์หรือเกิดมลูคำ่เพ่ิมสงูสดุอีกด้วย 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) มีกำรประกอบกิจกำรแยกเป็น 2 ธุรกิจหลกัได้แก่ ธรุกิจเคร่ืองดื่มและ
ธุรกิจอำหำร ซึง่มีผลิตภณัฑ์ท่ีหลำกหลำยรำยละเอียดปรำกฏตำมหวัข้อ 2.2 โดยมีโครงสร้ำงรำยได้แยกตำมสำย
ธุรกิจดงันี ้

2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1 ธุรกิจเคร่ืองดื่ม บริษัท และ

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั

6,260 51% 6,353 54% 5,527 57%

2 ธุรกิจร้ำนอำหำร บริษัท และ 

บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั

6,009 49% 5,349 46% 4,150 43%

12,269 100% 11,702 100% 9,677 100%รวม

รายได้แยกตาม
ประเภทธุรกิจ

ด าเนินการโดย

งบการเงินรวม

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

  

หมายเหตุ 

*    Oishi International Holdings Limited ได้จดทะเบียนจัดตั ง้ ท่ี เขตบ ริหำรพิ เศษฮ่องกง แห่ ง
สำธำรณรัฐประชำชนจีน เมื่อวันท่ื 21 พฤษภำคม 2555 เพ่ืองรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจใน
ต่ำงประเทศ โดยในวนัท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2557 ได้จดัตัง้บริษัทย่อย คือ Oishi F&B (Singapore) Pte. 
Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ ซึง่บริษัททัง้สองอยู่ในระหว่ำงกำรจดัโครงสร้ำงกำรด ำเนินกำรตำ่ง ๆ และยงั
มิได้มีรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ 
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2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1.1 ธุรกจิร้านอาหารญ่ีปุ่น มีทัง้หมด  9 แบรนด์ ดังนี ้

1) โออชิ ิแกรนด์ (1 สาขา) 

โออิชิ แกรนด์ สำขำสยำมดิสคฟัเวอร่ีเซน็เตอร์ ชัน้ 2 ด้วยบรรยำกำศบฟุเฟต์หรู รำยกำร
อำหำรท่ีหลำกหลำยและหำรับประทำนได้ยำก เปิดให้บริกำรทัง้วนั จ ำกัดเวลำในกำร
รับประทำนไว้ท่ี 3 ชัว่โมง ในรำคำปัจจบุนัท่ำนละ 749 บำท 

2) โออชิ ิบุฟเฟต์ (18 สาขา) 

โออิชิ บุฟเฟต์ ให้บริกำรอำหำรญ่ีปุ่ น เปิดให้บริกำรตลอดทัง้วันแบบไม่มีรอบกำร
ให้บริกำร แต่จ ำกัดระยะเวลำกำรรับประทำนไว้ท่ี 1 ชั่วโมง 45 นำที ในรำคำปัจจุบัน  
ท่ำนละ  519 บำท 

3) ชาบูช ิ(88 สาขา) 

ชำบูชิ ให้บริกำรร้ำนอำหำรบุฟเฟต์ท่ีล ำเลียงมำด้วยระบบสำยพำนให้ลูกค้ำเลือก
บริโภคโดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนในรำคำย่อมเยำ ทัง้นี ้ชำบชิู เน้นกำรให้บริกำรอำหำรซึง่เป็น
ท่ีนิยมของชำวเอเชีย 2 ชนิดได้แก่ สกีุห้ม้อไฟญ่ีปุ่ น (ชำบู-ชำบ)ู และข้ำวปัน้และข้ำวห่อ
สำหร่ำยหน้ำต่ำงๆ (ซู ชิ) โดยเปิดให้บริกำรตลอดทัง้วัน  และจ ำกัดระยะเวลำ             
กำรรับประทำนไว้ท่ี 1 ชัว่โมง 15 นำที ในรำคำปัจจบุนัท่ำนละ 339บำท  

4) โออชิ ิราเมน (51 สาขา) 

ธุรกิจร้ำนบะหมี่ญ่ีปุ่ นประเภทเส้นรำเมนท่ีมีกำรพฒันำสูตรกำรผลิตเส้นและสูตรปรุง
น ำ้ซุปซึ่งเป็นเอกลักษณ์ มีรสชำติเข้มข้น และปรุงขึน้เพ่ือให้ถูกปำกคนไทย ทัง้เมนู
ญ่ีปุ่ นและเมนรูสจดัแบบไทยท่ีมีให้เลือกหลำยรำยกำร 

5) โออชิ ิเดลิเวอร่ี (7 สาขา) 

บริกำรจัดส่ งอำหำรญ่ี ปุ่ นถึงบ้ำน ท่ีหมำยเลขโทรศัพ ท์  1773 ในพื น้ ท่ีบ ริกำร 
กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และกวำ่ 15 จงัหวดัทัว่ประเทศ ตัง้แต่เวลำ 10.00 - 21.00 น. 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
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คิดค่ำบริกำรจดัสง่ครัง้ละ 40 บำท เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกสบำยแก่ลกูค้ำ สำมำรถช ำระ
ด้วยบตัรเครดิตได้เม่ือสัง่อำหำรขัน้ต ่ำมลูคำ่ 500 บำท  

6) Kazokutei (7 สาขา) 

เป็นอีกหนึง่ธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีบริษัทน ำเข้ำมำจำกประเทศญ่ีปุ่ น เป็นร้ำนอำหำรอดุ้งและ
โซบะเก่ำแก่ดัง้เดิมของชำวโอซำกำมำกว่ำ 60 ปี ด้วยควำมโดดเดน่ในด้ำนสตูรลบัของ
กำรท ำเส้นอุด้งและโซบะท่ีสดใหม่ทุกวัน ประกอบกับซุปปลำสูตรลับแสนอร่อย 
จนกลำยเป็นเอกลกัษณ์ประจ ำร้ำน 

7) Nikuya (8 สาขา) 

เป็นร้ำนอำหำรบุฟเฟ่ต์ยำกินิกุ ปิ้งย่ำงสไตล์ญ่ีปุ่ นให้บริกำรด้วยวตัถุดิบคุณภำพดี ใน
รำคำปัจจบุนัท่ำนละ  499บำท 

8) Kakashi (9 สาขา) 

ร้ำนข้ำวหน้ำสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีพิถีพิถนัในทุกรำยละเอียด ด้วยเมนูมำกมำยท่ีคดัสรรมำจำก
ทัว่เกำะญ่ีปุ่ น ให้คณุได้อร่อยกบัข้ำวหน้ำร้อนๆ พร้อมเสิร์ฟทนัใจ ในเวลำรำคำประหยดั 

9) Snack Shop (3 สาขา) 

คีออสจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในเครือโออิชิทัง้ แซนวิช เคร่ืองดื่ม สำหร่ำยทอดกรอบและ
อำหำรแช่แข็งท่ีเพ่ิมควำมสะดวกสบำยให้แก่ลกูค้ำในทกุโอกำส 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีสำขำร้ำนอำหำรรวมทัง้สิน้ 193 สำขำทั่วกรุงเทพฯ และ
ต่ำงจังหวดั อำทิ เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง พิษณุโลก พัทยำ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี อยุธยำ 
สุพรรณบุ รี  รำชบุ รี  สระบุ รี  สมุทรสงครำม นครรำชสีมำ ขอนแก่น  อุดรธำนี  บุ รี รัม ย์ 
นครศรีธรรมรำช สงขลำ ตรัง และภูเก็ต (จ ำนวน 192 สำขำท่ีด ำเนินกำรโดยบริษัท และอีก 1 
สำขำเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ในภเูก็ต) 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
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2.1.2 ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มตำ่ง ๆ และมีบรรจภุณัฑ์ท่ีหลำกหลำยดงัตอ่ไปนี ้

ขวดแก้ว กล่อง กระป๋อง

เคร่ืองดื่ม รสชาติ 1000 500 380 360 350 270 400 ml. 250 ml. 320 ml.

น ำ้ผึง้ผสมมะนำว X X X X X

ข้ำวญ่ีปุ่ น X X X X

รสดัง้เดิม X X X

คิคชุะ เก๊กฮวย X X X X

สตรอเบอร์ร่ี X

โกจิ เบอร์ร่ี X

พีช X

สตูรไม่มีน ำ้ตำล X

ลิน้จ่ี X

ชำด ำผสมเรดเบอร์ร่ี X

ชำด ำผสมมะนำว X X X X

 มทัฉะ ลำเต้ X

สตรอเบอร์ร่ี + เมลอน X

เลมอน + เบอร์ร่ี X

แอ๊ปเปิล้เขียว + องุน่ขำว X

น ำ้ผึง้ผสมมะนำว X

แอ๊ปเปิล้ก่ีวี่ X

ชำด ำผสมมะนำว X

ไบร์ทเทน X

เบร์ิน X
อะมิโน พลัส

Green Tea

ชาคูลล์ซ่า

ฟรุ๊ตโตะ

ขวดพลาสตกิ (ml.)

 
 

 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
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     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
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     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
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2.1.3 บัตรส่งเสริมการลงทุน  

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำร
สง่เสริมกำรลงทนุ ซึง่บตัรสง่เสริมยงัคงเหลือสิทธิประโยชน์ตำมรำยละเอียดดงันี ้

1) วันที่  23 พฤศจิกายน 2548 ส าหรับกิจการผลิตน า้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึกที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บัตรส่งเสริมเลขที่ 1223(4)/2549 

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนุญำตน ำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรเข้ำมำในรำชอำณำจกัร
ได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร โดยอนญุำต
ให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ได้รับกำรสง่เสริม มีก ำหนดเวลำ 8 ปีนบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผล
ขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีก ำหนดเวลำไมเ่กิน 5 ปี
นบัแตว่นัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ
หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ 

 มีก ำลังกำรผลิตน ำ้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 144  
ล้ำนลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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 บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทั ง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของ 
ทนุจดทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 
ภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในนิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ 

 ต้องมีกำรจ้ำงบุคลำกรท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึน้ไปในด้ำน
วิทยำศำสตร์ หรือสำขำท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี กำรวิจัยพัฒนำ หรือ 
กำรออกแบบไมน้่อยกวำ่  ร้อยละ 1 ของจ ำนวนแรงงำนทัง้หมดในระยะ 3 ปีแรก 

โดยบตัรสง่เสริมฉบบันีจ้ะครบอำยใุนปี 2557 

2) วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ส าหรับกิจการผลิตน า้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก
ที่โรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี 
บัตรส่งเสริมเลขที่ 1214(2)/2553 

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนญุำตน ำคนตำ่งด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรเข้ำมำในรำชอำณำจกัร
ได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร โดยอนญุำต
ให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ได้รับกำรสง่เสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหวำ่งเวลำท่ีได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผล
ขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
นบัแตว่นัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ
หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ 

 มีก ำลังกำรผลิตน ำ้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 108  
ล้ำนลิตร (เวลำท ำงำน 16 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของ 
ทนุจดทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 
หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในเขตอตุสำหกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) จงัหวดั
ปทมุธำนี 

3) วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ส าหรับกิจการผลิตน า้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก
ที่ โรงงานในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) จังหวัด
ปทุมธานี บัตรส่งเสริมเลขที่ 1954(2)/2553 

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนญุำตน ำคนตำ่งด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรเข้ำมำในรำชอำณำจกัร
ได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร โดยอนญุำต
ให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ได้รับกำรสง่เสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหวำ่งเวลำท่ีได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผล
ขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
นบัแตว่นัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
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 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ
หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ 

 มีก ำลังกำรผลิตน ำ้พืชผัก ผลไม้  บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 150  
ล้ำนลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของ 
ทนุจดทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 
หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในเขตอตุสำหกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกดั (มหำชน) จงัหวดั
ปทมุธำนี 

4)  วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ส าหรับกิจการผลิตน า้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที่
โรงงาน ในท้องที่จังหวัดสระบุรี บัตรส่งเสริมเลขที่ 2569(2)/2555 

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนญุำตน ำคนตำ่งด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรเข้ำมำในรำชอำณำจกัร
ได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร โดยอนญุำต
ให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ได้รับกำรสง่เสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหวำ่งเวลำท่ีได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผล
ขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
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นบัแตว่นัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ
หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีก ำลังกำรผลิตน ำ้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 116  
ล้ำนลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของ  
ทนุจดทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 
หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในท้องท่ีจงัหวดัสระบรีุ 

5) วันที่ 18 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกบัตรส่งเสริม
เลขที่ 5039(2)/2556 ให้บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ากัด ตามมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อฟ้ืนฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ในปี 2554 โดยออกมาทดแทน
บัตรส่งเสริมที่ ได้รับความเสียหายจากวิกฤตอุทกภัย คือบัตรส่งเสริมเลขที่ 
1214(2)/2553 และบัตรส่งเสริมเลขที่ 1954(2)/2553  ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนจะมีการยกเลิกบัตรส่งเสริมทัง้ 2 บัตรต่อไป 

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนญุำตน ำคนตำ่งด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรเข้ำมำในรำชอำณำจกัร
ได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร โดยอนญุำต
ให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ได้รับกำรสง่เสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
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กิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหวำ่งเวลำท่ีได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผล
ขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
นบัแตว่นัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ
หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีก ำลังกำรผลิตน ำ้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ  258  
ล้ำนลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของ  
ทนุจดทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 
หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในเขตอุตสำหกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกดั(มหำชน) จงัหวดั
ปทมุธำนี 

6)  วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ส าหรับกิจการผลิตน า้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที่
โรงงาน ในท้องที่จังหวัดสระบุรี บัตรส่งเสริมเลขที่ 1158(2)/2557 

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนญุำตน ำคนตำ่งด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรเข้ำมำในรำชอำณำจกัร
ได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร โดยอนญุำต
ให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 
 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
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 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ได้รับกำรสง่เสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหวำ่งเวลำท่ีได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผล
ขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
นบัแตว่นัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ
หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีก ำลังกำรผลิตน ำ้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 150  
ล้ำนลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บุคคลผู้มีสญัชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของทุน  
จดทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 
หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในท้องท่ีจงัหวดัสระบรีุ 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
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7)  วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ส าหรับกิจการผลิตน า้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที่
โรงงาน ในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จ ากัด  (มหาชน) จังหวัด
ปทุมธานี  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1159(2)/2557 

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนญุำตน ำคนตำ่งด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรเข้ำมำในรำชอำณำจกัร
ได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร โดยอนญุำต
ให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ได้รับกำรสง่เสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหวำ่งเวลำท่ีได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผล
ขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
นบัแตว่นัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ
หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีก ำลังกำรผลิตน ำ้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 150  
ล้ำนลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของ  
ทนุจดทะเบียน 
 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
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 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 
หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในเขตอุตสำหกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกดั(มหำชน) จงัหวดั
ปทมุธำนี 
 

8)  วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ส าหรับกิจการผลิตน า้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที่
โรงงาน ในท้องที่จังหวัดสระบุรี บัตรส่งเสริมเลขที่ 1160(2)/2557 

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนญุำตน ำคนตำ่งด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรเข้ำมำในรำชอำณำจกัร
ได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร โดยอนญุำต
ให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ได้รับกำรสง่เสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหวำ่งเวลำท่ีได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผล
ขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
นบัแตว่นัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ
หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

 มีก ำลังกำรผลิตน ำ้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 304  
ล้ำนลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 23 

 บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของ  
ทนุจดทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 
หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในท้องท่ีจงัหวดัสระบรีุ 

9)         วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ส าหรับกิจการผลิตน า้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที่
โรงงาน ในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จ ากัด  (มหาชน) จังหวัด
ปทุมธานี  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1161(2)/2557 

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนญุำตน ำคนตำ่งด้ำวซึง่เป็นช่ำงฝีมือหรือผู้ช ำนำญกำรเข้ำมำในรำชอำณำจกัร
ได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร โดยอนญุำต
ให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ได้รับกำรสง่เสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหวำ่งเวลำท่ีได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผล
ขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
นบัแตว่นัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนบัสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ
หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
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 มีก ำลังกำรผลิตน ำ้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 188  
ล้ำนลิตร (เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของ 
ทนุจดทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 
หรือ ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในเขตอุตสำหกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกดั(มหำชน) จงัหวดั
ปทมุธำนี 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

 2.2.1 ภาวะตลาดธุรกจิร้านอาหารญ่ีปุ่น 

ตลำดอำหำรญ่ีปุ่ นเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ด้วยกระแสควำมนิยมท่ีเติบโตอย่ำงรวดเร็ว
เช่นนีจ้ะเห็นได้วำ่มีร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นเกิดขึน้มำกมำย และมีกำรแข่งขนัคอ่นข้ำงสงู บริษัทได้มีกำร
ให้บริกำรร้ำนอำหำรที่มีควำมหลำกหลำย และออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพ่ือตอบสนองต่อ
กำรแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ และ ตอบรับตอ่ควำมต้องกำรของผู้บริโภคในปัจจบุนั 

 
2.2.2  ภาวะตลาดธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

ในปี 2556 ตลำดเคร่ืองดื่มประเภทชำเขียวพร้อมดื่มยังคงมีกำรเติบโตท่ีสูงจำกกำร
แข่งขนัท่ีรุนแรงโดยเฉพำะด้ำนกำรสง่เสริมกำรขำย กำรแข่งขนัด้ำนรำคำท่ีรุนแรงขึน้ และจำกกำรมี
คู่แข่งรำยใหม่เพ่ิมมำกขึน้ อย่ำงไรก็ตำมชำเขียวพร้อมดื่มตรำโออิชิกรีนทียังคงรักษำส่วนแบ่ง
กำรตลำดเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่ในตลำดชำเขียวพร้อมดื่มไว้ได้อย่ำงตอ่เน่ือง 

 
 2.2.3 ตลาดส่งออก 

ประเทศท่ีมีสินค้ำ โออิชิ กรีนที จ ำหน่ำยได้แก่ ลำว กัมพูชำ พม่ำ มำเลเซีย เวียดนำม 
บรูไน สำธำรณรัฐเช็ก อิหร่ำน รัสเซีย อิสรำเอล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เดนมำร์ค 
บำร์เบโดส ฮงักำรี เนเธอร์แลนด์ และในปี 2556 บริษัทได้ตัง้เป้ำขยำยกำรส่งออกเคร่ืองดื่มโออิชิ 
สำหร่ำยทอดกรอบและอำหำรแช่แข็งไปยังตลำดต่ำง ๆ อีกหลำยประเทศโดยผ่ำนเครือข่ำยของ
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บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ ง้ส์  ลิมิ เต็ด  และ  Oishi International Holdings 
Limited 

 
ในปี 2556 บริษัทขยำยตลำดส่งออกไปยังประเทศเกำหลี, ประเทศเซนต์มำร์ติน, 

ประเทศนอร์เวย์ และประเทศโปแลนด์ นอกจำกนีย้งัได้มุ่งเน้นกำรส่งออกไปยงัเทศมำเลเซียมำก
ขึน้ โดยท ำกำรส่งออกผ่ำนทำงบริษัท เอฟแอนด์เอ็น เบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ และมีสินค้ำวำง
จ ำหน่ำยในร้ำนค้ำมำกกวำ่ 7,000 ร้ำนค้ำทัง้ในช่องทำงโมเดิร์นเทรด และ เจนเนอรัลเทรด 

 
โดยภำพรวมแล้วตลำดส่งออกของบริษัทยังคงมุ่งเน้นไปท่ีประเทศในภูมิภำคอำเซียน 

โดยมีสดัส่วนยอดขำยประมำณ 90% ของยอดขำยรวม แบ่งออกเป็น ประเทศลำว 56% กมัพูชำ 
21% มำเลเซีย 6% พม่ำ 5% และอื่น 2% ประเทศในภูมิภำคยุโรปประมำณ 8% และประเทศใน
ภมูิภำคอ่ืนๆ 2% 

 

  2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

             บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด ท ำหน้ำท่ีเป็นครัวกลำงของกลุ่มโออิชิ ในกำรคัดเลือก 
สัง่ซือ้ กระจำยวตัถุดิบ รวมทัง้แปรรูปวตัถุดิบท่ีจ ำเป็นต้องรักษำคุณภำพและมำตรฐำน จัดส่ง
ให้แก่สำขำตำ่ง ๆ ของร้ำนค้ำในกลุ่มโออิชิ นอกจำกนี ้ครัวกลำงท ำหน้ำท่ีผลิตเบเกอร่ีและซูชิทุก
ชนิด เพ่ือส่งให้กับร้ำนอำหำรในกลุ่ม นอกจำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวแล้วยังท ำหน้ำท่ีผลิต
เคร่ืองดื่มชนิดตำ่ง ๆ ด้วย 

 

Amino OK. 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

3.1 ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

3.1.1 ความเสี่ยงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มใหม่ 

ในกำรออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มใหม่แม้วำ่บริษัทจะได้มีกำรพิจำรณำและวำงแผน รวมถึงท ำกำร
ทดสอบคณุภำพตำ่ง ๆ ทัง้ทำงด้ำนกำรผลิต กำรออกแบบบรรจภุณัฑ์ กำรทดสอบรสชำติ กำรท ำโฆษณำ
และส่งเสริมกำรขำย ซึ่งส่งผลให้กำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องมีกำรลงทุนท่ีสูง แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่บำง
ประเภทยงัไมป่ระสบควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควร เน่ืองจำกยงัไมเ่ป็นท่ีช่ืนชอบของผู้บริโภค รวมทัง้กำรแข่งขนัท่ี
รุนแรงในตลำดของกลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่ม บริษัทจึงได้เพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
ออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มใหม่ ทัง้ในสว่นของคณุภำพสินค้ำ กำรมุง่เน้นควำมต้องกำรของผู้บริโภค รวมทัง้
กิจกรรมกำรตลำด เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรออกผลิตภณัฑ์ใหมจ่ะมีอตัรำควำมส ำเร็จเพ่ิมขึน้ 

 

3.1.2  ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดบิที่มีจ ากัด 

เน่ืองจำกบริษัทมีนโยบำยซือ้วตัถดุิบท่ีมีคณุภำพเพ่ือให้สำมำรถผลิตสินค้ำท่ีได้มำตรฐำน ดงันัน้  
บริษัทไม่ซือ้วตัถุดิบบำงชนิด หรือวตัถุดิบจำกผู้ขำยเพียงรำยเดียว ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำร
ขำดแคลนหรือขำดอ ำนำจตอ่รองทำงด้ำนรำคำได้ โดยท่ีผ่ำนมำ บริษัทก ำหนดให้ฝ่ำยวิจยัผลิตภณัฑ์และ
ฝ่ำยจดัซือ้ด ำเนินกำรแสวงหำผู้ขำยสินค้ำท่ีมีคณุภำพเพ่ือให้มีผู้ขำยสินค้ำมำกรำยย่ิงขึน้  

 

3.1.3  ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 

จำกกำรท่ีรำคำพลังงำนชนิดต่ำง ๆ กำรน ำธัญพืชมำผลิตเป็นพลังงำนทดแทน และควำม
ต้องกำรใช้วตัถุดิบหลำย ๆ อย่ำงในประเทศจีนท่ีเพ่ิมสงูขึน้อย่ำงก้ำวกระโดด ท ำให้ต้นทุนต่ำง ๆ ในส่วน
ของค่ำขนส่ง เชือ้เพลิง เย่ือกระดำษ และบรรจุภัณฑ์ท่ีท ำจำกปิโตรเลียมมีแนวโน้มปรับรำคำเพ่ิมสูงขึน้
มำก บริษัทจึงได้ด ำเนินกำรท ำสญัญำระยะปำนกลำงและระยะยำวกบัผู้ขำยบำงรำยเพ่ือให้มัน่ใจว่ำจะ
ไมม่ีผลกระทบกบับริษัทมำกนกั 
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3.1.4  ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

ด้วยสภำวกำรณ์กำรแข่งขนัทำงด้ำนธุรกิจเคร่ืองดื่มเป็นไปอย่ำงรุนแรง มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่ๆ   
ซึ่งมีศักยภำพสูงน ำสินค้ำออกสู่ตลำดไม่ว่ำจะเป็นชำเขียว และเคร่ืองดื่มแนว Functional Drink  
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีนโยบำยแข่งขนัทำงด้ำนภำพลกัษณ์ ในรูปแบบกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และ
กำรจดักิจกรรมกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ โดยไม่เน้นกำรตดัรำคำ ทัง้นี ้เพ่ือท ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมี
คณุภำพ และภำพลกัษณ์ท่ีเหนือกวำ่ รวมถึงบริษัทมีควำมเช่ือวำ่ย่ิงกำรแข่งขนัมีมำกเท่ำใดย่อมส่งผลดี
ต่ออุตสำหกรรมเคร่ืองดื่มมำกขึน้เท่ำนัน้ เพรำะจะท ำให้กำรเติบโตของตลำดในธุรกิจประเภทนีเ้ติบโต
มำกย่ิงขึน้ ซึง่ย่อมสง่ผลท ำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึน้ด้วยเช่นกนั 

 

3.1.5  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาต ิ

จำกมหำอุทกภัยท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยในปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบและสร้ำงควำมเสียหำย
ให้แก่บริษัทเป็นจ ำนวนมำกนัน้ บริษัท จึงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคญั จ ำเป็น ในกำรป้องกนั และกระจำย
ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติท่ีอำจเกิดขึน้ซ ำ้อีก โดยได้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ  เช่น กำรก่อสร้ำงโรงงำนแห่ง
ใหม่ท่ีอ ำเภอวงัม่วง จังหวดัสระบุรี กำรวำงแผนและสร้ำงก ำแพงป้องกันน ำ้ท่วมในส่วนโรงงำน ท่ีนิคม
อตุสำหกรรมนวนคร นอกเหนือจำกเข่ือนท่ีก่อสร้ำงแล้วเสร็จของนิคมอุตสำหกรรมเอง ตลอดจนมีกำร
ก ำหนดแผนส ำรองฉุกเฉินในเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ำธุรกิจจะสำมำรถด ำเนินต่อไปได้อย่ำง
ตอ่เน่ืองและปลอดภยั  

 

3.2  ธุรกจิอาหาร 

3.2.1 ความเสี่ยงในด้านการจัดหาพืน้ที่เช่าส าหรับขยายสาขาใหม่และรักษาพืน้ที่เช่าส าหรับ 
สาขาเดมิ 

เน่ืองด้วยท ำเลท่ีตัง้ของสำขำเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำร ประกอบ 
กับสภำวะกำรแข่งขัน ท่ี รุนแรงในธุรกิจร้ำนอำหำรในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดข้อจ ำกัดต่อ

ผู้ประกอบกำรในกำรแสวงหำพืน้ท่ีขยำยสำขำใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงพืน้ท่ีในห้ำงสรรพสินค้ำท่ีมุ่งเน้น
กำรเช่ำพืน้ท่ีในห้ำงสรรพสินค้ำในแหล่งชุมชน และโดยปกติกำรเช่ำพืน้ท่ีจะท ำเป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้   
3 ปี และสำมำรถต่ออำยุสญัญำเช่ำได้อีก 3 ปี ซึง่บริษัทมีควำมเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำ
หรืออำจมีกำรปรับอตัรำค่ำเช่ำเพ่ิมสูงขึน้ ซึ่งบริษัทได้มีกำรวำงแผนในกำรรักษำพืน้ท่ีเช่ำโดยกำรรักษำ
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และสร้ำงควำมสมัพันธ์อนัดีกับผู้ ให้เช่ำ รวมถึงมีกำรติดตำมและแสวงหำพืน้ท่ีในท ำเลท่ีดีใหม่ ๆ เพ่ือให้
มัน่ใจวำ่บริษัทจะมีพืน้ท่ีท่ีมีท ำเลท่ีตัง้ท่ีดีในกำรรองรับกำรขยำยสำขำอย่ำงตอ่เน่ือง 

 

3.2.2 ความเสี่ยงต้นทุนจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดบิและผลิตภัณฑ์ 

เน่ืองจำกในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรนัน้ บริษัทให้ควำมส ำคญักบัคณุภำพ ควำมสดใหมข่อง
วตัถุดิบและผลิตภณัฑ์เป็นหลกัส ำคญั มำกกว่ำ 50% ของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ ได้แก่ เนือ้สตัว์ อำหำร
ทะเล ผัก ผลไม้ และขนมปัง มีอำยุกำรใช้งำนสัน้ จึงอำจส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิต หำกขำดกำร
บริหำรจัดกำรและควบคุมกำรใช้วตัถุดิบอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นี ้เพ่ือลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนต้นทุน 
บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรจดัซือ้และกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลงั ด้วยกำรสัง่ซือ้ในลกัษณะวนัต่อ
วนัในจ ำนวนท่ีพอเพียง และจดัเก็บในห้องเย็นรักษำอณุหภมูิเพ่ือลดกำรเสื่อมสภำพของวตัถดุิบ รวมถงึมี
ระบบกำรควบคมุสต๊อกแบบ First-In-First-Out (FIFO) 

3.2.3 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดบิที่มีจ ากัด 

เน่ืองจำกบริษัทมีนโยบำยซือ้วตัถุดิบท่ีมีคณุภำพเพ่ือให้สำมำรถผลิตสินค้ำท่ีได้มำตรฐำน ดงันัน้ 
บริษัทไม่ซือ้วตัถุดิบบำงชนิด หรือวตัถุดิบจำกผู้ขำยเพียงรำยเดียว ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำร
ขำดแคลนหรือขำดอ ำนำจตอ่รองทำงด้ำนรำคำได้ โดยท่ีผ่ำนมำ บริษัทก ำหนดให้ฝ่ำยวิจยัผลิตภณัฑ์และ
ฝ่ำยจดัซือ้ด ำเนินกำรแสวงหำผู้ขำยสินค้ำท่ีมีคณุภำพเพ่ือให้มีผู้ขำยสินค้ำมำกรำยย่ิงขึน้  

 

3.2.4 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 

จำกกำรท่ีวตัถุดิบบำงชนิดเป็นวตัถุดิบท่ีได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคสูง เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ท่ี  
ไม่คำดคิด เช่น โรคระบำดในกุ้ง ท ำให้เกิดกำรขำดแคลน และรำคำมีควำมผนัผวน อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
ได้พิจำรณำท ำสัญญำระยะปำนกลำงและระยะยำวกับผู้ ขำยบำงรำยไว้แล้ว เหตุกำรณ์ดังกล่ำวจึง 
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่บริษัทมำกนกั 
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3.2.5 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

เน่ื องจำกควำมนิยมในอำหำร ญ่ี ปุ่ น เติบโตอย่ำงรวดเร็วในประเทศไทย จึงท ำให้มี 
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ ๆ เกิดขึน้จ ำนวนมำก และมีคูแ่ข่งบำงรำยเปิดร้ำนอำหำรแนวเดียวกบัของบริษัท
ในท ำเลที่ใกล้เคียงกนั อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีนโยบำยแข่งขนัทำงด้ำนคณุภำพของผลิตภณัฑ์และบริกำร
กำรโฆษณำ ประชำสมัพันธ์ และกำรจัดกิจกรรมกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ โดยไม่เน้นกำรตดัรำคำ ทัง้นี ้
เเน่ืองจำกบริษัทมีควำมเช่ือว่ำย่ิงกำรแข่งขันมีมำกเท่ำใดย่อมส่งผลดีต่ออุตสำหกรรมอำหำรมำกขึน้
เท่ำนัน้ เพรำะจะท ำให้กำรเติบโตของตลำดในธุรกิจประเภทนีเ้ติบโตมำกย่ิงขึน้ ซึง่ย่อมส่งผลท ำให้ธุรกิจ
ของบริษัทเติบโตขึน้ด้วยเช่นกนั 

 

3.2.6 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาต ิ

จำกมหำอุทกภัยท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยในปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบและสร้ำงควำมเสียหำย
ให้แก่บริษัทเป็นจ ำนวนมำกนัน้ บริษัท จึงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคญั จ ำเป็น ในกำรป้องกนั และกระจำย
ควำมเสี่ยงจำกภยัธรรมชำติท่ีอำจเกิดขึน้ซ ำ้อีก โดยได้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ  เช่น กำรย้ำยครัวกลำงจำกเดิม
ท่ีนิคมอตุสำหกรรมนวนคร ไปยงัครัวกลำงแห่งใหมท่ี่อ ำเภอบ้ำนบงึ จงัหวดัชลบรีุ ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีปลอดภยั
จำกน ำ้ท่วม รวมถึงบริษัทได้กระจำยกำรลงทุนไปยังจังหวัดซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีท ำเลท่ีตัง้สูง และมีกำร
คมนำคมขนสง่สะดวก จงึน่ำจะปลอดภยัและไมไ่ด้รับผลกระทบจำกภยัธรรมชำติ ตลอดจนมีกำรก ำหนด
แผนส ำรองฉุกเฉินในเหตกุำรณ์ตำ่ง ๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำธุรกิจจะสำมำรถด ำเนินต่อไปได้อย่ำงตอ่เน่ืองและ
ปลอดภยัด้วย 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีทัง้ทรัพย์สินถำวรหลกัท่ีบริษัทและบริษัทย่อย
ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน มีมูลค่ำทำงบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 สรุป
รำยละเอียดได้ดงันี ้

4.1 ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

กลุ่มบริษัทมีท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่ำทำงบัญชีสุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ตำมรำยละเอียดดงันี ้

ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ 
ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน รวมเนือ้ท่ี 102-1-65.4 ไร่  

และสว่นปรับปรุงท่ีดิน 

นิคมอตุสำหกรรมนวนครโครงกำร 2

ต ำบลคลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธำนี 

 

ท่ีดิน รวมเนือ้ท่ี 182-2-19 ไร่ 

ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบ้ำนบงึ(เมือง) 

จงัหวดัชลบรีุ 

       เจ้ำของ 

 

        

  

      เจ้ำของ 

365.53 

 

 

                               

          146.28                       

                                    

- ไมม่-ี 

 

                                

                     

      -ไมม่-ี 

       

รวม 511.81 

 

4.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

กลุ่มบริษัทมีอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่ำทำงบัญชีสทุธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ตำมรำยละเอียดดงันี ้
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อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงโรงงำน 

นิคมอตุสำหกรรมนวนครโครงกำร 2  

ต ำบลคลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธำนี 

 

เจ้ำของ 741.50 - ไมม่ี - 

อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงโรงงำน 

นิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร  

ต ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง  

จงัหวดัชลบรีุ 

เช่ำ 115.32 - ไมม่ี - 

สว่นปรับปรุงอำคำร  เลขท่ี 333 หมูท่ี่ 1 

ถนนทำงหลวง 2089(มวกเหลก็-วงัมว่ง) 

ต ำบลแสลงพนั อ ำเภอวงัมว่ง จงัหวดั

สระบรีุ 

เช่ำ 84.82 -ไมม่-ี 

อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงโรงงำนครัวกลำง 

ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบ้ำนบงึ 

จงัหวดัชลบรีุ 

เจ้ำของ 83.00 -ไมม่-ี 

รวม         1,024.64 

4.3 สัญญาเช่าพืน้ที่ 

วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีสัญญำเช่ำพืน้ท่ีในกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นกับ
คูส่ญัญำท่ีเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจค้ำปลีกประมำณ 192 สญัญำ ทัง้นี ้สญัญำเช่ำพืน้ท่ีส่วนใหญ่จะ
เป็นสัญญำเช่ำระยะสัน้ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุสัญญำได้อีก 3 ปี โดยสัญญำส่วนใหญ่จะ
หมดอำยลุงในปี 2557 – 2559 

ทั ง้นี  ้บริษัทได้ เช่ ำท่ีดิน และอำคำร ส ำหรับโรงงำนเคร่ืองจักรบรรจุ  Cold Aseptic Filling 
สำยกำรผลิตท่ี 2 ท่ีจังหวัดสระบุรี  เน่ืองจำกมีควำมเหมำะสมต่อกำรขนส่ง รวมถึงยังเป็นกำร
กระจำยควำมเสี่ยงอีกทำงหนึ่งด้วย โดยสญัญำเช่ำเป็นแบบระยะสัน้ระยะเวลำกำรเช่ำน้อยกว่ำ 
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3 ปี และให้สิทธิบริษัทในกำรพิจำรณำซือ้ท่ีดินก่อนบุคคลอื่นหำกผู้ ให้เช่ำประสงค์จะขำยท่ีดิน
ดงักลำ่ว 

4.4 สิทธิการเช่าพืน้ที่ด าเนินงาน 

พืน้ท่ีด ำเนินงำนของกิจกำรร้ำนอำหำรของกลุม่บริษัทส่วนใหญ่จะท ำเป็นสญัญำเช่ำระยะเวลำสัน้   
3 ปี ท่ีสำมำรถต่ออำยุกำรเช่ำได้อีก 3 ปี เพ่ือลดภำระผูกพันและเงินลงทุนท่ีค่อนข้ำงสูงจำก
ควำมผันแปรของสภำพเศรษฐกิจและกำรค้ำท่ีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว อย่ำงไรก็ตำม มี
ร้ำนอำหำรบำงสำขำได้ท ำสัญญำเช่ำระยะยำวภำยในอำคำรและศูนย์กำรค้ำ ซึ่งมีมูลค่ำ
ทรัพย์สินรวมสว่นท่ีปรับปรุงแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ดงันี ้

สาขา/เนือ้ที่ 
ระยะเวลาการเช่า/ 

ปีสิน้สุดสัญญา 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

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

ระยะเวลำ 21 ปี  
 10 เดือน 25 วนั/ 
สิน้สดุปี 2567 

12.52 - ไมม่ี - 

ศนูย์กำรค้ำเดอะมอลล์ งำมวงศ์วำน 
ห้องท่ี GFC1A พืน้ท่ี 220 ตร.ม. และ 
ห้องท่ี GFC1B พืน้ท่ี 101 ตร.ม. 

ระยะเวลำ 17 ปี  
9 เดือน 10 วนั/  
สิน้สดุปี 2562 

4.96 - ไมม่ี - 

ศนูย์กำรค้ำเดอะมอลล์ บำงกะปิ 
ห้องท่ี GF-F5A พืน้ท่ี 300 ตร.ม. และ 
ห้องท่ี GF-5B พืน้ท่ี 52 ตร.ม. 

ระยะเวลำ 20 ปี  
5 เดือน 15 วนั/ 
สิน้สดุปี 2565 

16.80 - ไมม่ี - 

ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรัล ป่ินเกล้ำ  
ห้องท่ี G 45 พืน้ท่ี 160.15 ตร.ม. 

ระยะเวลำ 13 ปี  
1 เดือน 30 วนั/ 
สิน้สดุปี 2558 

1.55 - ไมม่ี - 
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สาขา/เนือ้ที่ 
ระยะเวลาการเช่า/ 

ปีสิน้สุดสัญญา 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

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

ระยะเวลำ 15 ปี  
6 เดือน/ สิน้สดุปี 2564 

6.28 - ไมม่ี - 

ศนูย์กำรค้ำเอสพลำนำด รัชดำภิเษก 
ห้องท่ี B 41 พืน้ท่ี 288 ตร.ม. 

ระยะเวลำ 24 ปี         
2 เดือน 4 วนั /     
สิน้สดุปี 2574 

22.84 - ไมม่ี - 

รวม  64.95  

4.5 เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและผลิตสินค้ำ
ของกิจกำร ประกอบด้วย 

ประเภทเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร
ที่ใช้ในการผลิต 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร - เคร่ืองดื่ม  2,218.97 - ไมม่ี - 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร - อำหำร 356.86 - ไมม่ี - 
รวม 2,575.83 

4.6 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน 

ส่วนตกแต่งและระบบภำยในท่ีใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556
ประกอบด้วย 

ประเภทส่วนตกแต่งและระบบ
ภายใน 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

สว่นตกแตง่ 401.23 - ไมม่ี - 

ระบบภำยใน 767.61 - ไมม่ี – 
รวม 1,168.84 
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4.7   ทรัพย์สินระหว่างตดิตัง้ 

ทรัพย์สินระหวำ่งติดตัง้ของกลุม่บริษัทมีมลูคำ่ทำงบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภททรัพย์สินระหว่างติดตัง้ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

คลงัสินค้ำแห่งใหม ่ 186.75 - ไมม่ี – 

ครัวกลำง 413.11 -ไมม่-ี 

ร้ำนอำหำรระหวำ่งก่อสร้ำง 11.17 - ไมม่ี - 
อื่นๆ 24.58 -ไมม่-ี 

รวม 635.61 

4.8   ทรัพย์สินอ่ืน 

ทรัพย์สินอื่นท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย เคร่ืองใช้ส ำนกังำน เคร่ืองตกแต่ง
และติดตัง้ เคร่ืองใช้ในร้ำนอำหำร และยำนพำหนะ โดยมีมูลค่ำสทุธิทำงบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2556 ทัง้สิน้ 228.09 ล้ำนบำท 

4.9 ทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัง้แต่เปิดด ำเนินกำร บริษัท มีกำรย่ืนค ำขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ และเคร่ืองหมำย
บริกำร ส ำหรับผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัททัง้ในและต่ำงประเทศ  เพ่ือเป็นกำรรักษำสิทธิ
และได้รับควำมคุ้มครองด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำตำมกฎหมำย โดยมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำ และ
เคร่ืองหมำยบริกำรท่ีส ำคญั คือ “โออิชิ” รวมถึงเคร่ืองหมำยกำรค้ำและเคร่ืองหมำยบริกำรท่ีจด
ทะเบียนทัง้ร่วมกับและ/หรือแยกกับเคร่ืองหมำย “โออิชิ” อีกหลำกหลำยเคร่ืองหมำยได้แก่  
“ชำบูชิ” “รำเมน” “นิกุยะ” “คำคำชิ” “โอโนริ” “กรีนที” “ชำคูลล์ซ่ำ” “ฟรุ๊ตโตะ” “อะมิโน โอเค” “เน
โกะ” และ “ฟรุตซำ่” เป็นต้น 
รวมถึง บริษัทได้จดลิขสิทธ์ิในตัวกำร์ตูน Oishi Neko (โออิชิ เนะโกะ) และตัวกำร์ตูนท่ีใช้กับ
ผลิตภณัฑ์ชำคลูล์ซำ่ ในหลำกหลำยรูปแบบและท่ำทำงอีกด้วย 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ส ำหรับระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำย
หรือคดีใด ๆ ท่ีต้องด้วยกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) คดีท่ีอำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ท่ีมีจ ำนวนสงูกวำ่ร้อยละ 5 
ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

(2) คดีท่ีกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญัแตไ่มส่ำมำรถประเมินผลกระทบเป็น
ตวัเลขได้ 

(3) คดีท่ีมิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
ประกอบธุรกิจ : บริษัทรวมถึงบริษัทย่อยประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น และเคร่ืองดื่ม

ชำเขียว “โออิชิ” “ชำคลูล์ซำ่” “ฟรุตโตะ” และเคร่ืองดื่ม “ฟรุตซำ่”  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000150 
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 57 อำคำรปำร์ค เวนเชอร์ ชัน้ท่ี 19 และชัน้ท่ี 20 ถนนวิทย ุ

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โฮมเพจบริษัท : www.oishigroup.com 
โทรศพัท์ : (02) 785-8888 
โทรสำร : (02) 785-8889 
ชนิดและจ ำนวนหุ้นท่ี : หุ้นสำมญัจ ำนวน 187,500,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 2 บำท 
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 
ช่ือย่อในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : OISHI ส ำหรับหุ้นสำมญั 
ช่ือย่อหุ้นกู้ ท่ีจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย : OISHI168A ส ำหรับหุ้นกู้ครัง้ท่ี 

1/2556 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2559 

6.2 ข้อมูลอ้างองิ 
นายทะเบียนหุ้นของบริษัท 
บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เลขท่ี 62 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ท่ี 4,6,7 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์ (02) 229-2800 

 นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัท 

หุ้นกู้ของ บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขท่ี 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตจุกัร  
 เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทรศพัท์ (02) 544- 2923 
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 ผู้ตรวจสอบบัญชี   

บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
เลขท่ี 195 อำคำรเอม็ไพร์ทำวเวอร์ ชัน้ท่ี 50-51 ถนนสำทรใต้  
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์ (02) 677-2000 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ำกดั 
เลขท่ี 540 อำคำรเมอร์คิวร่ี ทำวเวอร์ ชัน้ท่ี 22 ถนนเพลินจิต  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ (02) 264-8000 

นำยมหินทร์ กรัยวิเชียร 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)  
เลขท่ี 14 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท์ (02) 785-5251 

 นักลงทุนสัมพันธ์  
นำงสำวกญัจภรณ์ กิตติอมัพำนนท์ 
เลขท่ี 57 อำคำรปำร์ค เวนเชอร์ ชัน้ท่ี 19  ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ (02) 785-8888 
E-mail : karnjaporn.k@oishigroup.com  
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 6.3 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

  - ไม่มี - 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท  

 7.1.1  หุ้นสามัญ 

 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ล้ำนบำท เป็นทุนเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 375 ล้ำนบำท แบ่งเป็น 
หุ้นสำมัญจ ำนวน 187.5 ล้ำนหุ้ น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้ นละ 2 บำท ทัง้นี ้หุ้ นสำมัญ ทัง้จ ำนวนของบริษัท 
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 7.1.2 หุ้นกู้ 

บริษัทได้ด ำเนินกำรออกและเสนอขำยหุ้ นกู้  ครัง้ท่ี 1/2556 จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท ซึ่งมี
รำยละเอียดดงันี ้

ประเภทหุ้นกู้   :  หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

จ ำนวนท่ีเสนอขำย  :  1,000,000 หน่วย (หนึง่ล้ำนหน่วย) 

มลูคำ่ท่ีตรำไว้ตอ่หน่วย  :  1,000 บำท (หนึง่พนับำท) 

มลูคำ่ท่ีเสนอขำย  :  1,000,000,000 บำท (หนึง่พนัล้ำนบำท) 

วนัท่ีออกหุ้นกู้   :  7 สิงหำคม 2556  

อำยหุุ้นกู้  :  3 ปี 

 อตัรำดอกเบีย้ : ร้อยละ 4 

 วนัท่ีครบก ำหนด : 7 สิงหำคม 2559 

 นำยทะเบียนหุ้นกู้  : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 

อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ : ระดบั A- แนวโน้มอนัดบัเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติง้
จ ำกดั 
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 7.2 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ในเดือนมีนำคม 2556 บริษัทได้ท ำสญัญำเงินกู้ ยืมระยะยำวจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำทกับสถำบันกำรเงิน  
มีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยเดือนจ ำนวน 5 งวด งวดละ 200 ล้ำนบำท โดยเร่ิมช ำระคืนงวดแรกในเดือน
พฤศจิกำยน 2558 ดอกเบีย้ก ำหนดช ำระเป็นรำยเดือนในอตัรำดอกเบีย้คงท่ี 

7.3 ผู้ถือหุ้น 

รำยช่ือและสดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำย ณ วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2556  มีดงันี ้

ล าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 149,360,199 79.659 

2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 13,678,700 7.295 

3. 
 

DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 9,000,000 4.800 

4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 4,878,300 2.602 

5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 1,976,000 1.054 

6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 1,352,900 0.722 

7. นางหทยัรัตน์ จุฬางกูร 920,000 0.491 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด  863,648 0.461 

9. 
บริษัท กรุงเทพ-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด 

287,500 0.153 

10. นายขวัญชัย เกดิแก้วฟ้า 207,800 0.110 

11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย 4,974,953 2.653 

 รวม 187,500,000 100 

รำยละเอียดของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีระบุข้ำงต้น มีลกัษณะเป็น Holding Company 
หรือโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ย่อยอย่ำงมีนยัส ำคญั มีดงัตอ่ไปนี ้
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1)    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ประกอบธุรกิจหลกัผ่ำนบริษัทย่อย
เก่ียวกบักำรผลิตและกำรจดัจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอล์ และไม่ผสม
แอลกอฮอล์ ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น 

2)       ณ วันท่ี 28 สิงหำคม 2556 มีบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับนำยเจริญ สิริวัฒนภักดี 
และคณุหญิงวรรณำ สิริวฒันภกัดี ถือหุ้นรวมในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั 
(มหำชน) คิดเป็นร้อยละ 65.89 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด ของบริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)  

โดยรำยช่ือและสดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำย ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั 
(มหำชน) ณ วนัท่ี 11 มีนำคม 2556 มีดงันี ้

ล าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท สิริวนา จ ากัด 11,368,060,000 45.27 

2. The Central Depository (Pte) Limited 8,167,639,564 32.53 

3. Maxtop Management Corp. 3,694,675,000 14.71 

4. Sparkle View Development Limited 420,514,080 1.68 

5. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 107,000,000 0.43 

6. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 107,000,000 0.43 

7. นายปณต สิริวัฒนภักดี 107,000,000 0.43 

8. นางวัลลภา ไตรโสรัส 107,000,000 0.43 

9. นางอาทนัินท์ พีชานนท์ 88,000,000 0.35 

10. นางวรางค์ ไชยวรรณ 65,650,500 0.26 

  7.4 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงั
หกัภำษีและส ำรองตำมกฎหมำยแล้วของกลุม่บริษัท หำกไมม่ีเหตจุ ำเป็นอื่นใด และกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้
ไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของกลุ่มบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลให้น ำ
ปัจจยัต่ำง ๆ มำพิจำรณำประกอบ เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท สภำพคล่องของ
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บริษัทกำรขยำยธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักลำ่วข้ำงต้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหุ้น 

โดยบริษัทจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำร ประจ ำปี 2555 และก ำไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำ
หุ้นละ 2.20 บำท (สองบำทย่ีสิบสตำงค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ 412.5 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 
63.07 ของก ำไรสทุธิรวมประจ ำปี 2555 ซึง่สอดคล้องกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทดงักล่ำว
ข้ำงต้น 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทยีบตัง้แต่ปี 2554 ถงึ 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
ก าไรสุทธิ (บาท) 455,572,043 653,833,120 808,126,922 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 187,500,000 187,500,000 187,500,000 
เงนิปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) 1.30 2.20 2.20 

- เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.30 1.60 1.50 
- เงนิปันผลงวด 6 เดือนหลัง  (บาท/หุ้น) 1.00 0.60 0.70 
รวมเงนิปันผลที่จ่าย (บาท) 243,750,000 412,500,000 412,500,000 
อัตราเงนิปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 53.50 63.07 51.04 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

ณ วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2557 โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรทัง้หมด 6 ชุด 
คือ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรสรรหำ และ คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมดจ ำนวน 12 คน ดงันี ้

1. นำยณรงค์  ศรีสอ้ำน   ประธำนกรรมกำร 

2. นำยฐำปน   สิริวฒันภกัดี  รองประธำนกรรมกำร 

3. นำยวิกรม   คุ้มไพโรจน์  กรรมกำรอิสระ 

4. นำงสำวพจนีย์  ธนวรำนิช  กรรมกำรอิสระ 

5. นำยชยั   จรุงธนำภิบำล  กรรมกำรอิสระ 

6. นำยประสิทธ์ิ  โฆวิไลกลู  กรรมกำรอิสระ 

7. นำยสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร  กรรมกำร 

8. นำยอวยชยั  ตนัทโอภำส  กรรมกำร 

9. นำยแมทธิว  กิจโอธำน  กรรมกำร 

10. นำยมำรุต   บรูณะเศรษฐกลุ(1)  กรรมกำร 

11. นำยพิษณ ุ  วิเชียรสรรค์  กรรมกำร 

12. นำงสรีุย์พร  ประดิษฐ์ทศันีย์  กรรมกำร 

กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี ้

“กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกัน และประทับตรำส ำคัญของบริษัท ยกเว้น นำยวิกรม  
คุ้มไพโรจน์ นำยชยั จรุงธนำภิบำล นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช และนำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู” 
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หมายเหตุ 

 (1) นำยมำรุต บูรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2556 เม่ือวนัที่ 25 มิถนุำยน 

2556 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนนำยปณต สิริวฒันภกัดี โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 25 มิถนุำยน 2556  

(2) นำยปณต สิริวฒันภกัดี ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 24 มิถนุำยน 2556 

 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบตัิหน้ำท่ีโดยอทิุศเวลำ ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์เพ่ือ
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้ค ำแนะน ำและก ำกับดูแลให้บริษัทมีกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้กรอบของกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัและมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่ำง
เคร่งครัด ตลอดจนพิจำรณำควำมเหมำะสม ให้ค ำแนะน ำและก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
ตลอดจนเป้ำหมำยและนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมทัง้ ก ำกับ ควบคุม ดูแล  
กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำนและเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ก ำหนดและจดัให้มีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี 
กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม เพียงพอและ
เช่ือถือได้ เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำน มีควำมถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่ำงเท่ำเทียม และรักษำ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน  

อีกทัง้ ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรหรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมกำรในกิจกำรอนัมีสภำพ
อย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีท่ีกรรมกำร 
หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
กบับริษัท หรือบริษัทย่อย (ตำมข้อบังคบับริษัท กฎหมำย และตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด)  
มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดก ำหนดให้บคุคลดงักลำ่ว ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ  

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมกำรบริหำร  
เพ่ือด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงแทนคณะกรรมกำรบริษัทได้ โดยในกำรมอบ
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อ ำนำจนัน้จะต้องอยู่ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้ รับมอบอ ำนำจไว้อย่ำงชดัเจน  

โดยกิจกำรดังต่อไปนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อน  
กำรด ำเนินกำร 

1. เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องมีมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. กำรท ำรำยกำรท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสีย หรืออยู่ในข่ำยท่ีกฎหมำยหรือข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับมติจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

กำรด ำเนินกิจกำรท่ีจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  และ 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัของบริษัทให้บคุคลอื่น 

2. กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนมำเป็นของบริษัท 
3. กำรตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัท 

ทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นใดเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัท 
หรือควบรวมกิจกำรกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรแบ่งผลก ำไรขำดทนุกนั 

4. กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
5. กำรเพ่ิมทนุหรือกำรลดทนุจดทะเบียนของบริษัทและกำรออกหุ้นกู้  
6. กำรเลิกบริษัท 
7. กำรควบรวมกิจกำรบริษัทกบับริษัทอื่น 
8. กำรใดท่ีพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั

หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎ 
ระเบียบ และประกำศท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ต้องได้รับมติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เช่น  
กำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรำยกำรเก่ียวโยงกนั 

การปฐมนิเทศ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพ่ือให้กรรมกำรใหม่
รับทรำบควำมคำดหวงัท่ีบริษัทมีตอ่บทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยและ
แนวปฏิบัติในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัท ตลอดจนสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจและ
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กำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรเย่ียมชมหน่วยปฏิบตัิกำรด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัทเพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำร 

 

การพัฒนากรรมการ 

บริษัทมีนโยบำยส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมกำรของบริษัททุกคนเข้ำรับกำรร่วมกำรสมัมนำ 
และศึกษำในหลักสูตรกำรอบรมต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึน้โดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) หรือ IOD ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือองค์กรอิสระต่ำง ๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้  และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฎิบัติหน้ำท่ีให้มี
ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 

โดยในปี 2556 นำยมำรุต บูรณะเศรษฐกุล ได้เข้ำอบรมในหลักสูตร Director Certification 
Program หรือ DCP รุ่นท่ี  180/2556 และนำยวิกรม คุ้ มไพโรจน์ ได้เข้ำอบรมในหลักสูตร  
Anti-Corruption for Executive Program หรือ ACEP รุ่นท่ี 7/2556 ซึง่จดัโดย IOD 

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 7 คน ดงันี ้

1. นำยฐำปน สิริวฒันภกัด ี  ประธำนกรรมกำรบริหำร 

2. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร  รองประธำนกรรมกำรบริหำร 

3. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส  รองประธำนกรรมกำรบริหำร 

4. นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ(1)  กรรมกำรบริหำร 

5. นำยพิษณ ุ วิเชียรสรรค์  กรรมกำรบริหำร 

6. นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์  กรรมกำรบริหำร 

7. นำยไพศำล อำ่วสถำพร  กรรมกำรบริหำร 

 

หมายเหตุ 

(1) นำยมำรุต บูรณะเศรษฐกุล  ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  4/2556 เม่ือวันที่  14 

พฤษภำคม 2556 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรแทนนำยไพบูลย์ คุจำรีวณิช โดยมีผลตัง้แต่วันที่  14 

พฤษภำคม 2556 
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(2) นำยไพบลูย์ คจุำรีวณิช ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภำคม 2556 

(3) นำยแมทธิว กิจโอธำน ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหำคม 2556 

(4) นำยอนิรุทธ์ิ มหธร ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมผีลตัง้แตว่นัที่ 30 ธันวำคม 2556  

 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่
อยู่ภำยใต้กฎหมำย เง่ือนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รำยกำรท่ี
กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. มีอ ำนำจจัดท ำ เสนอแนะ และก ำหนดนโยบำยแนวทำงธุรกิจ และกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
ของบริษัทตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

3. ก ำหนดแผนธุรกิจ อ ำนำจกำรบริหำรงำน ก ำหนดงบประมำณส ำหรับประกอบธุรกิจ
ประจ ำปี และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนุมตัิ และด ำเนินกำรตำมแผน และกลยุทธ์ทำงธุรกิจโดยสอดคล้องกบันโยบำย และ
แนวทำงธุรกิจท่ีได้แถลงตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

4. ควบคมุดแูลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจ 
เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยทุธ์ทำงธุรกิจ งบประมำณ และอ ำนำจบริหำรตำ่ง ๆ 
ตำมท่ีได้รับอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเอือ้ต่อ
สภำพธุรกิจ 

5. มีอ ำนำจด ำเนินกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรบริหำรงำนทัว่ไปของบริษัท โดยให้ครอบคลมุ
ทกุรำยละเอียดของกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม กำรวำ่จ้ำง และกำรเลิกจ้ำงของพนกังำน
ของบริษัท ยกเว้น ต ำแหน่งตัง้แตผู่้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป 

6. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำธุรกรรมและด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของบริษัทและ  
บริษัทย่อย ดงันี ้
6.1 อนุมัติกำรกู้ ห รือกำรขอสินเช่ือใด ๆ จำกสถำบันกำรเงิน กำรเข้ำเป็น  

ผู้ค ำ้ประกัน และกำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือเข้ำท ำธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษัท 
เช่นกำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน เพ่ือขยำยสำขำ กำรสั่งซือ้สินค้ำ เคร่ืองจักร 
อปุกรณ์ และวตัถดุิบ และกำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือกำรด ำเนินงำนตำ่ง ๆ เป็นต้น 

6.2 อนมุตัิงบประมำณประจ ำปีของบริษัทย่อย 

ทัง้นี ้อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรตำ่ง ๆ ตำมท่ีระบขุ้ำงต้นให้เป็นไปตำมเง่ือนไขดงันี ้



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 10 

 

1. กรณีกำรสั่งซือ้วตัถุดิบหลัก ให้คณะกรรมกำรบริหำรอนุมัติได้ไม่เกินครัง้ละ 
1,000,000,000.- บำท (หนึง่พนัล้ำนบำทถ้วน)  

2. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจำกกำรสัง่ซือ้วตัถุดิบหลกั ให้คณะกรรมกำรบริหำรอนุมตัิ
ได้ไม่เกินครัง้ละ 100,000,000.- บำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำทถ้วน) หรือจ ำนวน
เทียบเท่ำ หรือเป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ยกเว้น กำรตัด
จ ำหน่ ำยท รัพ ย์สิน  ให้คณะกรรมกำรบ ริหำรอนุมัติ ได้ ไม่ เกินค รัง้ละ 
10,000,000.- บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน) และกำรจ่ำยเงินค่ำรับรอง กำรกุศล 
และสิน ค้ำเผยแพ ร่ ให้คณะกรรมกำรบริหำรอนุมัติ ได้ ไม่ เกินค รัง้ละ 
3,000,000.- บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน)  

7. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมตัิกำรเปิดบัญชีเงินฝำกกับสถำบันกำรเงินในประเทศ รวมทัง้ 
กำรก ำหนดผู้มีอ ำนำจสัง่จ่ำยเงินจำกบญัชีเงินฝำกทัง้หลำยของบริษัท 

8. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมตัิงบประมำณกำรขึน้เงินเดือนหรือปรับระดบัเงินเดือนพนกังำน
ประจ ำปี และกำรจ่ำยเงินรำงวลัประจ ำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงำนของบริษัทและ
บริษัทย่อย ยกเว้น ต ำแหน่งตัง้แตผู่้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป 

9. มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรสัง่จ่ำยเงินตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
10. มีอ ำนำจคดัเลือก ว่ำจ้ำง เลิกจ้ำง เลื่อนต ำแหน่ง ลงโทษทำงวินยั โยกย้ำย ปรับระดบั 

ขึน้เงินเดือน ปรับอตัรำเงินเดือน ก ำหนดโบนัส สวสัดิกำร หรือสิทธิประโยชน์อย่ำงอื่น 
ตลอดจนพิจำรณำควำมดีควำมชอบประกำรอื่นของพนกังำนของบริษัทในทกุต ำแหน่ง 
ยกเว้น ต ำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป และให้มีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำร
ผู้จัดกำร หรือผู้ ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรแทนของบริษัท เป็นผู้ มีอ ำนำจแทนบริษัท  
ในกำรลงนำมในสัญญำจ้ำงท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ภำยใต้งบประมำณท่ีได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

11. อนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้ แทนของบริษัทเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร และ/หรือ 
อนุกรรมกำรในบริษัทย่อย เพ่ือควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ตำมท่ีได้รับอนุมัติ
จำกบริษัท ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้รับประโยชน์สงูสดุ 

12. ก ำกับ ดูแล และอนุมตัิเร่ืองท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท และอำจแต่งตัง้หรือ
มอบหมำย หรือมอบอ ำนำจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริหำรได้ตำมท่ีเห็นสมควร เช่น แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร
ในกำรจดัหำวตัถดุิบหลกั แตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรในกำรพิจำรณำกำรขึน้เงินเดือนหรือ
กำรก ำหนดเงินโบนัสแก่พนักงำน ยกเว้น ต ำแหน่งผู้ ช่วยกรรมกำรผู้ จัดกำรขึน้ไป  
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แตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรชดุตำ่ง ๆ ท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในกิจกำรเฉพำะทำง เพ่ือ
บริหำร และกลั่นกรองกิจกำรงำนก่อนท่ีจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร  
โดยคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งกำรมอบ
อ ำนำจนัน้ ๆ ได้ 

13. ปฏิบตัิหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

อนึ่ง กำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวข้ำงต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรอนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ี
ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติกำรเข้ำท ำ
รำยกำรท่ีตน หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
อื่นใด (ตำมข้อบังคับบริษัท และตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด) กบับริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นกำรอนุมตัิกำร
เข้ำท ำรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติไว้  
ทัง้นี  ้กรรมกำรบริหำรท่ีมีส่วนได้ เสียในเร่ืองดังกล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  
โดยคณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรได้
ตำมท่ีจ ำเป็นหรือเห็นสมควร 

 
8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมดจ ำนวน 3 คน ดงันี ้

(1) นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
(2) นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช กรรมกำรตรวจสอบ 
(3) นำยชยั จรุงธนำภิบำล กรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหต ุ นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช และนำยชยั จรุงธนำภิบำล เป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีมี
ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และหำกกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ 

กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ ย่ืนใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท
และให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนมุตัิ 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 12 

 

เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือมีเหตุใดท่ีกรรมกำรตรวจสอบไม่
สำมำรถอยู่จนครบวำระได้ มีผลให้จ ำนวนสมำชิกน้อยกว่ำจ ำนวนท่ีก ำหนดไว้ คณะกรรมกำร
บริษัทต้องแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบรำยใหม่ให้ครบถ้วนอย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือนนับแต่วนัท่ี
จ ำนวนสมำชิกไมค่รบถ้วน 

ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีพ้นจำก
ต ำแหน่งต้องอยู่รักษำกำรในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินงำนต่อไปพลำงก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชดุใหมจ่ะเข้ำรับหน้ำท่ี 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำร

ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำม
เป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ
แต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับ        
ผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์       
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจว่ำ
รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดย เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของ
บริษัท ซึง่รำยงำนดงักลำ่วต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 12 คน ดงันี ้

(1) นำยชยั จรุงธนำภิบำล  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(2) นำยพิษณ ุ วิเชียรสรรค์  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
(3) นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(4) นำยมำรุต บรูณะเศรฐกลุ(1) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(5) นำยไพศำล อำ่วสถำพร  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(6) นำงจิตเกษม หมูม่ิ่ง  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(7) นำงไพฑรูย์  ศิริบวรเกียรติ(2) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(8) นำงเจษฎำกร  ธรำธิป(3)  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(9) นำยธำนี พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(10) นำยกิตติ เวศยำสิรินทร์  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(11) นำงสำวจำรุณี กงัวำนวงศ์สกลุ(4) กรรมกำรบริหำรควำมสี่ยง 
(12) นำยสงวน พงศ์หวำ่น(5) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

หมายเหตุ 

(1)     นำยมำรุต บูรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2556 เม่ือวนัที่ 14 สิงหำคม 

2556 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 14 สิงหำคม 2556  

(2) นำงไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2556 เม่ือวนัที่ 14 พฤษภำคม 

2556 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภำคม 2556 

(3)    นำงเจษฎำกร ธรำธิป ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 

2557 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 25 กมุภำพนัธ์ 2557 

(4) นำงสำวจำรุณี  กังวำลวงศ์สกุล ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2556 เม่ือวันที่ 14 

สิงหำคม 2556 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 14 สิงหำคม 2556  

(5) นำยสงวน พงศ์หว่ำน ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  4/2556 เม่ือวันที่ 14 พฤษภำคม 

2556 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภำคม 2556  

(6) นำยไพบลูย์ คจุำรีวณิช ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภำคม 2556  

(7) นำยอนิรุทธ์ิ มหธร ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 30 ธันวำคม 2556  
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ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) 
โดยให้ครอบคลมุควำมเสี่ยงหลกัของธุรกิจ เช่น ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจ (Business Risk) 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบตัิกำร (Operational Risk) 

2. เสนอต่อกรรมกำรผู้ จัดกำรเพ่ือแต่งตัง้คณะท ำงำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่ละ
ประเภทโดยให้รำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรชดุนี ้

3. จดัอบรมและสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยเป้ำหมำยของ
บริษัท ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน หลักเกณฑ์ในกำรประเมินควำมเสี่ยง จัดล ำดับ
ควำมส ำคัญผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำง ๆ และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือป้องกันหรือ       
ลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยง 

4. อนมุตัิแผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม และให้ได้รับกำรปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร 
5. ทบทวนควำมเพียงพอของกรมธรรม์ประกนัภยัและประกนัชีวิตตำ่ง ๆ 
6. ติดตำมควำมเสี่ยงท่ีส ำคญัของบริษัทตลอดจนกระบวนกำรบ่งชีแ้ละปรับปรุงข้อมลูให้

เป็นปัจจบุนั 
7. ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
8. สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ เพ่ือเช่ือมโยงกับ  

กำรควบคมุภำยใน 
9. รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบัควำมเสี่ยงและกำรจดักำรควำมเสี่ยง 

8.1.5 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมกำรสรรหำ ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมด จ ำนวน 3 คน ดงันี ้

(1) นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
(2) นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมกำรสรรหำ 
(3) นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี กรรมกำรสรรหำ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. สรรหำบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมและสมควรได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัท 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตามแตก่รณี 
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2. สรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมและสมควรได้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่ง
ตัง้แต่ระดบัผู้ ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนมุตัิ 

3. ก ำหนดวิธีกำรและหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทตัง้แตร่ะดบั
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป 

4. ปฏิบัติงำนอื่นใดท่ีเก่ียวกับกำรสรรหำบุคลำกรตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นมอบหมำย 

8.1.6 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมด จ ำนวน 5 คน ดงันี ้

(1) นำยณรงค์ ศรีสอ้ำน ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
(2) นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
(3) นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
(4) นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
(5) นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กบัคณะกรรมกำรทกุคณะ
เพ่ือผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัทก่อนท่ีจะขออนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กบัผู้บริหำรระดบัสงูตัง้แต่
ระดบัผู้ ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรเพ่ือขออนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร หรือ
คณะกรรมกำรบริษัท 

3. ปฏิบัติกำรอื่นใดท่ีเก่ียวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทหรือ 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบหมำย 

นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี ้

1. เปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกอตุสำหกรรมประเภทเดียวกนั  
2. พิจำรณำจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษัทและบริษัทย่อย  
3. พิจำรณำถงึภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแตล่ะคณะ 
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 8.1.7 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  
 

  ในปี 2556 บริษัทได้จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำร โดยแสดง
จ ำนวนครัง้ท่ีประชุม และแสดงรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำนสรุปได้ดงัตำงรำง
ตอ่ไปนี ้
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รายช่ือ 
คณะกรรมการบริษัท 
จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริหาร 
จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการสรรหา 
จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

นายณรงค์ ศรีสอ้าน 7/7 - - - 4/4 - 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ 7/7 9/9 - 5/5 4/4 - 

นายชัย จรุงธนาภิบาล 6/7 8/9 - - - 7/7 

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 7/7 9/9 - - - - 

นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล 7/7 - - 5/5 4/4 - 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 5/7 - 11/12 4/5 3/4 - 

นายแมทธิว กิจโอธาน (2) 7/7 - 7/12 - - - 

นายปณต สิริวัฒนภักดี (3) 5/7 - - - - - 

นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล (4) 2/7 - 5/12 - - - 

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

นายอวยชัย ตันทโอภาส 6/7 - 12/12 - - - 

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ 7/7 - 12/12 - - 5/7 

นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ 6/7 - 10/12 - - 7/7 

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ(1)
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หมายเหตุ  

(1) กรณีกรรมกำรมิได้เข้ำร่วมประชมุในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และคณะอนกุรรมกำรตำมข้อมลูที่ปรำกฏดงัตำรำงข้ำงต้นเน่ืองจำกมีเหตุ
จ ำเป็น กรรมกำรที่มิได้เข้ำร่วมประชมุจะได้แจ้งลำกำรประชมุลว่งหน้ำทกุครัง้ 

(2) นำยแมทธิว กิจโอธำน ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริหำร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหำคม 2556 
(3) นำยปณต สิริวฒันภกัดี ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 24 มิถนุำยน 2556  
(4) นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ 

-   ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/2556 เม่ือวนัที่ 14 พฤษภำคม 2556 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรแทนนำย
ไพบลูย์ คจุำรีวณิช โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภำคม 2556 

-  ได้รับแตง่ตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 5/2556 เม่ือวนัที่ 25 มิถนุำยน 2556 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนนำยปณต 
สิริวฒันภกัดี  โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 25 มิถนุำยน 2556 

-  ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 6/2556 เม่ือวันที่วนัที่ 14 สิงหำคม 2556 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 14 สิงหำคม  2556  

 

8.1.8 คณะกรรมการของบริษัทย่อย 

ล าดับที่ รายช่ือกรรมการ 
บริษัท โออชิิ 
ราเมน จ ากัด 

บริษัท โออชิิ 
เทรดดิง้ จ ากัด 

Oishi International 
Holdings Limited 

Oishi F&B 
(Singapore) Pte. Ltd. 

1 นำยฐำปน สริิวฒันภกัดี      

2 นำยสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร    

3 นำยอวยชยั ตนัทโอภำส    

4 นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์    

5 นำงสรีุย์พร ประดษิฐ์ทศันีย์    

6 นำยมำรุต  บรูณะเศรษฐกลุ    

7 นำยอนิรุทธ์ิ  มหธร    

8 นำยไพศำล  อ่ำวสถำพร    

9 นำงจิตเกษม  หมู่มิ่ง    

10 Mr. Lee  Man Kong    

11 Ms. Tan Yen Hoon    

12 Ms. Ong Hwee Lin Gene    

13 Mr. Ho Eng Seng David     

 

หมายเหตุ 

 : กรรมกำร 
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8.2 คณะผู้บริหาร 

ผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วย 

(1) นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ(1) กรรมกำรผู้จดักำร 

(2) นำยไพบลูย์ คจุำรีวณิช(2) รองกรรมกำรและเลขำนกุำรบริษัท 

(3) นำยไพศำล อำ่วสถำพร รองกรรมกำรผู้จดักำร-สำยงำนธุรกิจอำหำร 

(4) นำยอนิรุทธ์ิ มหธร รองกรรมกำรผู้จดักำร-สำยงำนธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
(5) นำงจิตเกษม หมูม่ิ่ง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรกลุม่งำนบญัชีกำรเงิน 
(6)       นำงเจษฎำกร ธรำธิป(3) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร-สำยงำนธุรกิจเคร่ืองดื่ม  
(7) นำงไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ(4) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรกลุม่งำนบริหำรทรัพยำกรมนษุย์        
(8) นำยสงวน พงศ์หวำ่น ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
(9) นำงวรรณศรี บญุเอกบศุย์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรกำรเงิน 
(10) นำยสมศกัด์ิ อศัวธีรำกลุ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
(11) นำยสธีุ  ธรรมสิทธ์ิบรูณ์  ผู้อ ำนวยกำรกำรตลำด สำยงำนธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
(12) นำยธำนี  พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ  ผู้จดักำรทัว่ไปโรงงำน 
(13) นำยกิตติ เวศยำสิรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(14) นำยชนำวฒิุ นำคเวก(5) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนษุย์ 
(15) นำงสำวธชันนัท์ มำโนชนฤมล(6) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำกำรขำย สำยงำนธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
(16) นำงชนกกำนต์ โยธำประเสริฐ(7) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจดัซือ้ 
(17) นำยนิรุธ ศรีพวำทกลุ(8) ผู้อ ำนวยกำรกำรตลำด สำยงำนธุรกิจอำหำร 
(18) นำยหทยัสวรรค์ ฤดีวงศ์(9) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำย สำยงำนธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
(19) นำงมนต์ฤดี  อคัรรำช(10) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสื่อสำรองค์กร 
(20) นำงสำวสภุรณ์ เดน่โสภำ(11) ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดเคร่ืองดื่มไมใ่ช่ชำเขียว 
หมายเหตุ 

(1) นำยมำรุต บูรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำรแทนนำยแมทธิว กิจโอธำน โดยมีผลตัง้แต่

วนัที่ 1 สิงหำคม 2556  

(2) นำยไพบลูย์ คจุำรีวณิช ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภำคม 2556 

(3) นำงเจษฎำกร ธรำธิป ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 6 มกรำคม 2557   

(4) นำงไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 25 กมุภำพนัธ์ 2557 

(5) นำยชนำวฒิุ นำคเวก ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มีนำคม 2556 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 36 

 

(6) นำงสำวธัชนนัท์ มำโนชนฤมล ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภำคม 2556 

(7) นำงชนกกำนต์ โยธำประเสริฐ ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 6 ธันวำคม 2556 

(8) นำยนิรุธ ศรีพวำทกลุ ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 21 มกรำคม 2557 

(9) นำยหทยัสวรรค์ ฤดีวงศ์ ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 21 มกรำคม 2557 

(10) นำงมนต์ฤดี  อคัรรำช เข้ำด ำรงต ำแหน่งตัง้แตว่นัที่ 12 ธันวำคม 2556  

(11) นำงสำวสภุรณ์ เดน่โสภำ เข้ำด ำรงต ำแหน่งตัง้แตว่นัที่  20 กมุภำพนัธ์ 2557  

(12) บริษัทได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจึงส่งผลให้ผู้บริหำรของบริษัทตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557 เป็นดังนี ้1. นำยมำรุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมกำร

ผู้จดักำร 2. นำยไพศำล อำ่วสถำพร รองกรรมกำรผู้จดักำร-สำยงำนธุรกิจอำหำร 3. นำงจิตเกษม หมู่ม่ิง ผู้ช่วยกรรมกำร

ผู้ จัดกำรกลุ่มงำนบัญชีกำรเงิน 4. นำงเจษฎำกร ธรำธิป ผู้ ช่วยกรรมกำรผู้ จัดกำร-สำยงำนธุรกิจเคร่ืองดื่ม และ  

5. นำงไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำรกลุม่งำนบริหำรทรัพยำกรมนษุย์     

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. รับผิดชอบในกำรก ำหนดกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัท ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกิจกำร และกำร
บริหำรงำนประจ ำตำมนโยบำยของบริษัทให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพตำม
แนวทำงท่ีคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำรได้ก ำหนดไว้ 

2. ประสำนงำนกบัหวัหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจ รวมทัง้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตำมวตัถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น มติคณะกรรมกำรบ ริษัท รวมทัง้
นโยบำยของบริษัทและหลกัธรรมำภิบำล 

3. ก ำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ท่ี
สอดคล้องกบัทิศทำงธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลมุอ ำนำจและควำมรับผิดชอบดงันี ้

3.1 น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรเพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขปรับปรุงแนวทำง 
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนกล
ยุทธ์ขององค์กร รวมถึงกำรวำงแผนอตัรำก ำลงั กำรวำงแผนและก ำหนดอตัรำกำร
วำ่จ้ำง กำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร ส ำหรับพนกังำนทุกระดบั 
และกำรก ำหนดวิธีกำรและหลกัเกณฑ์กำรสรรหำพนักงำนของบริษัทตัง้แต่ระดับ
ผู้อ ำนวยกำรหรือผู้จดักำรทัว่ไปโรงงำนลงไป 

3.2 อนุมัติ แน วทำงกำรประเมิ นผลกำรป ฏิบัติ งำน  กำรโยก ย้ำยหมุน เวียน  
กำรพฒันำบคุลำกร และกำรสร้ำงบคุลำกรทดแทนขององค์กร 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 37 

 

3.3 อนุมัติกำรว่ำจ้ำงพนักงำนของบริษัทและบ ริษัทย่อย กำรเลื่ อนต ำแหน่ ง  
กำรปรับระดบั กำรปรับเงินเดือน กำรลงโทษทำงวินัย กำรเกษียณ และกำรต่ออำยุกำร
ท ำงำน ส ำหรับพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ตัง้แต่ระดบัผู้ อ ำนวยกำร หรือ
ผู้จดักำรทัว่ไปโรงงำนลงไป  

3.4 อนุมตัิกำรโยกย้ำย สบัเปลี่ยน หมนุเวียนภำยในบริษัทและระหว่ำงบริษัทกบับริษัท
ย่อย และผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนตัง้แต่ระดบัผู้อ ำนวยกำรหรือ
ผู้จดักำรทัว่ไปโรงงำนลงไป 

3.5 อนมุตัิกำรฝึกอบรมพนกังำน 

อนึ่ง กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง และกำรประเมินผลงำนหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเท่ำนัน้ 

4. พิจำรณำอนุมตัิสัง่จ่ำยเงินเพ่ือกำรท ำธุรกรรมของบริษัทภำยในวงเงินตำมท่ีคณะกรรมกำร
บริษัทได้ก ำหนดไว้ 

5. มอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนตำมท่ี
เห็นสมควรได้ ภำยในขอบเขตแห่งอ ำนำจท่ีได้รับ โดยกำรมอบหมำยดงักล่ำวต้องไม่ขดัหรือ
แย้งกบัค ำสัง่ท่ีคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรได้ก ำหนดไว้ 

6. มีอ ำนำจอื่น ๆ ตำมท่ีข้อบังคับกำรท ำงำนได้ก ำหนดไว้ และให้รวมถึงอ ำนำจในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทตำมท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือกรรมกำรบริหำร
มอบหมำย 

ทัง้นี ้กำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวข้ำงต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรอนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีท ำให้
กรรมกำรผู้จดักำรหรือผู้ รับมอบหมำยจำกกรรมกำรผู้จดักำร สำมำรถอนมุตัิรำยกำรท่ีตนหรือบคุคลท่ี
อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อย ซึง่กำรอนุมตัิรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/
หรือท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ตำมท่ีข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือ
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร และผู้บริหำร และให้มี
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกปี กรรมกำรผู้จดักำร
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรตัง้แต่ระดบัผู้อ ำนวยกำรลงไปตำมล ำดบั โดยใช้เป้ำหมำยและ
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ใ น ก ำ รป ร ะ เมิ น ท่ี เ ช่ื อ ม โย ง กั บ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ แ ผ น ง ำ น ป ร ะ จ ำ ปี  
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เพ่ือพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนและมำตรกำรจูงใจท่ีเหมำะสม โดยขออนุมัติจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัท 

8.3 เลขานุการบริษัท 

นำงจิตเกษม หมู่มิ่ง ได้รับแต่งตัง้โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 29 
เมษำยน 2556 ให้เป็นเลขำนุกำรบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2556 

หมายเหตุ 

นำยไพบลูย์ คจุำรีวณิช ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภำคม 2556 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรติดตอ่และลงนำมในเอกสำรท่ีจะแจ้งต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

2. มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมพระบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 
และตำมท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

8.4  การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (1) 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
หุ้นสำมญั (หุ้น) 

28 ก.พ. 56 28 ก.พ. 57 เพ่ิม (ลด) 
1. นำยณรงค์ ศรีสอ้ำน ประธำนกรรมกำร - - - 
2. นำยฐำปน สิริวฒันภกัด ี รองประธำนกรรมกำร - - - 

3. นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ 
กรรมกำรอิสระและ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

- - - 

4. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช 
กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

- - - 

5. นำยชยั จรุงธนำภิบำล 
กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

- - - 

6. นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมกำรอิสระ - - - 

7.     นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมกำร  - - - 
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ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
หุ้นสำมญั (หุ้น) 

28 ก.พ. 56 28 ก.พ. 57 เพ่ิม (ลด) 
8. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส กรรมกำร - - - 
9. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมกำร - - - 

10.   นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมกำร - - - 

11. นำยแมทธิว กิจโอธำน (2) กรรมกำร - - - 
12. นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ (3) กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร - - - 

13.   นำยไพศำล อำ่วสถำพร รองกรรมกำรผู้จดักำร - - - 

14.   นำงจิตเกษม หมูม่ิ่ง 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร และ
เลขำนกุำรบริษัท 

1,600 - (1,600) 

15.   นำงเจษำกร ธรำธิป (4) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร - - - 
16.   นำงไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ (5) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร - - - 

 

หมายเหตุ 

(1)    ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้บริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2557 เท่ำนัน้ 
และกรรมกำรและผู้บริหำรที่พ้นจำกต ำแหน่งระหว่ำงปีไมมี่กำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่นำยอนิรุทธ์ิ มหธร ซึ่งลำออกจำกต ำแหน่ง 
โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 30 ธันวำคม 2556 ที่มีกำรถือครองหลกัทรัพย์ของภรรยำ ณ วนัที่ 27 ธันวำคม 2556 จ ำนวน  3,100 หุ้น  

(2) นำยแมทธิว กิจโอธำน ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรผู้จดักำร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหำคม 2556 
(3) นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ ได้รับแตง่ตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2556 เม่ือวนัที่ 25 มิถนุำยน 2556 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บริษัท แทนนำยปณต สิริวฒันภกัดี และต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำรแทนนำยแมทธิว กิจโอธำน โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 25 มิถนุำยน 2556 และวนัที่ 
1 สิงหำคม 2556 ตำมล ำดบั  

(4) นำงเจษฎำกร ธรำธิป ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร เม่ือวนัที่  6 มกรำคม 2557 
(5) นำงไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร เม่ือวนัที่ 25 กมุภำพนัธ์ 2557  
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โครงสร้ำงองค์กร ณ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2557  
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8.5  ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร 

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

1.) ค่ำตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมกำรบริษัทในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือน 
และบ ำเหน็จกรรมกำร มีรำยละเอียดดงันี ้

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง 

ปี 2556 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
(บาท) 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท) 

รวมจ านวนเงนิ 
(บาท) 

1. นำยณรงค์ ศรีสอ้ำน 720,000 3,602,900 4,322,900 

ประธำนกรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

   

2. นำยฐำปน สิริวฒันภกัด ี 540,000 4,896,600 5,436,600 

รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรสรรหำ  
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

   

3. นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ 600,000 2,702,200 3,302,200 
กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ 

   

4. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช 480,000 1,801,500 2,281,500 

กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 

   

5.  นำยชยั จรุงธนำภิบำล 
     กรรมกำรอิสระ 
     กรรมกำรตรวจสอบ 
     ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

600,000 
 
 
 

2,702,200 3,302,200 
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ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง 

ปี 2556 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
(บาท) 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท) 

รวมจ านวนเงนิ 
(บาท) 

6. นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู 480,000 1,801,500 2,281,500 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำ 

   

7. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 480,000 3,447,200 3,927,200 
กรรมกำร  
รองประธำนกรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

   

8. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส 360,000 3,447,200 3,807,200 

กรรมกำร  
รองประธำนกรรมกำรบริหำร 

   

9.   นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ(1) - - - 
กรรมกำร  
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรผู้จดักำร 

   

10. นำยแมทธิว กิจโอธำน(2) 150,000 2,898,600 2,898,600 
      กรรมกำร    
11. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 480,000 2,898,600 3,378,600 

กรรมกำร  
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

   

12. นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ 
กรรมกำร  
กรรมกำรบริหำร 

       กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

360,000 - 360,000 
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ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง 

ปี 2556 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
(บาท) 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท) 

รวมจ านวนเงนิ 
(บาท) 

13. นำยปณต สิริวฒันภกัดี(3) 180,000 1,801,500 1,981,500 
 กรรมกำร     

รวมค่าตอบแทนรายเดือนและบ าเหน็จ 5,430,000 32,000,000 37,280,000 

หมายเหตุ 
(1) นำยมำรุต บูรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2556 เม่ือวันที่ 25 มิถุนำยน 2556 ให้

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท แทนนำยปณต สิริวฒันภกัดี และต ำแหน่งกรรมกำรผู้ จดักำรแทนนำยแมทธิว กิจโอธำน โดยมี
ผลตัง้แตว่นัที่ 25 มิถนุำยน 2556 และวนัที่ 1 สิงหำคม 2556 ตำมล ำดบั  

(2) นำยแมทธิว กิจโอธำน ได้ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหำคม 2556  
(3) นำยปณต สิริวฒันภกัดี ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 24 มิถนุำยน 2556  

 
 2.) คำ่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผู้บริหำรของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ* 

หน่วย : พันบาท ปี 2556 ปี 2555 

เงินเดือน 36,468 31,993 
ผลประโยชน์พนกังำน 1,228 1,101 
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 1,032 843 
อื่น ๆ 5,741 7,084 

รวม 44,469 41,021 

หมายเหตุ 

(1) ค่ำตอบแทนผู้ บริหำร ปี 2556 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ประกอบด้วยค่ำตอบแทนของผู้ บริหำรจ ำนวน 16 คน ดังนี ้ 
1.  นำยไพบูลย์  คจุำรีวณิช (ลำออกระหว่ำงปี) 2. นำยไพศำล  อ่ำวสถำพร 3. นำงจิตเกษม  หมู่ม่ิง 4. นำยสงวน  พงศ์หว่ำน 
5. นำงวรรณศรี  บุญเอกบุศย์  6. นำยสุธี  ธรรมสิทธ์ิบูรณ์ 7. นำยสมศักดิ์ อัศวธีรำกุล 8. นำยนิรุธ ศรีพวำทกุล 9. นำยชนำวุฒิ 
นำคเวก (ลำออกระหว่ำงปี) 10. นำยกิตติ เวศยำสิรินทร์ 11. นำงชนกกำนต์ โยธำประเสริฐ (ลำออกระหว่ำงปี)12. นำงไพฑูรย์  
ศิริบวรเกียรติ (ได้รับแต่งตัง้ระหว่ำงปี) 13. นำงมนต์ฤดี อัครรำช (ได้รับแต่งตัง้ระหว่ำงปี) 14.นำยธำนี พรพิสุทธ์ิศักดิ์  
15. นำงสำวธัชนันท์ มำโนชนฤมล  (ลำออกระหว่ำงปี) 16. นำยหทัยสรรค์  ฤดีวงศ์ โดยไม่รวมถึงค่ำตอบแทนตำมสัญญำ
ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรงำนระหวำ่งบริษัท และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) เป็นจ ำนวนรวมปีละ 9,360,000 บำท  
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8.5.2 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย/ (Thai Institute of Directors) หรือสถาบันอื่น รวมถึงการเข้าอบรมของคณะกรรมการ
อสิระตามข้อแนะน าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

รายชื่อกรรมการของบริษัท 

Directors 

Certification 

Program 

(DCP) 

Directors 

Accreditation 

Program (DAP) 

Audit 

Committee 

Program 

(ACP) 

Role of the 

Chairman 

Program 

(RCP) 

อื่นๆ 

1. นำยณรงค์ ศรีสอ้ำน - รุ่นท่ี TCC/2547 - - - 

2.  นำยฐำปน สริิวฒันภกัด ี - รุ่นท่ี TCC/2547 - - - 

3. นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ - รุ่นท่ี 63/2550 - - วตท. รุ่น 14/2555 
Anti-Corruption for 
Executive 
Program รุ่นท่ี 
7/2556 

4. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช 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. นำยชยั จรุงธนำภิบำล รุ่นท่ี 29/2546 - รุ่นท่ี 4/2548 - - 

6. นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู - DAP/2548 - - Quality of 
Financial 
Reporting/2547 
FND/2547 

7. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร รุ่นท่ี 26/2546 
Refresher 

Course รุ่นท่ี 
2/2548 

- - - - 

8. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส DCP/2550 รุ่นท่ี TCC/2547 - รุ่นท่ี  29/2555 - 
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รายชื่อกรรมการของบริษัท 

Directors 

Certification 

Program 

(DCP) 

Directors 

Accreditation 

Program (DAP) 

Audit 

Committee 

Program 

(ACP) 

Role of the 

Chairman 

Program 

(RCP) 

อื่นๆ 

9. นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ(1) DCP 180/2556 - - - วตท. รุ่นท่ี 13 
EDP. 2 

10. นำยแมทธิว  กิจโอธำน DCP/2550 DAP/2549 - - - 
11.นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ - รุ่นท่ี TCC/2547 - - - 
12. นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ - DAP/2547 - - - 

หมายเหตุ 

 (1) นำยมำรุต บูรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2556 เม่ือวนัที่ 25 มิถนุำยน 2556 ให้

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทนนำยปณต สิริวฒันภกัดี โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 25 มิถนุำยน 2556  

(2) นำยปณต สิริวฒันภกัดี ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 24 มิถนุำยน 2556 

8.5.3 ค่าตอบแทนอื่น 

- ไมม่ี - 
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8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

8.6.1  บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนกังำนทัง้สิน้จ ำนวน 8,296 คน (ไม่รวมกรรมกำร
และผู้บริหำรตำมข้อ 8.1 และ 8.2) โดยแบ่งตำมสำยงำนตำ่ง ๆ มีรำยละเอียดดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 
ส ำนกังำน 353  
ร้ำนอำหำร 7,139 
โรงงำน 804  
รวม 8,296 

ในปี 2556 พนกังำนมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่ำงเดียวรวมทัง้สิน้ 1,034 ล้ำนบำท 

8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

กลุ่มบริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร โดยเช่ือว่ำพนักงำนเป็น
ทรัพยำกรท่ีส ำคญัท่ีสดุขององค์กรในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จทำงธุรกิจให้แก่บริษัท ตลอดจนกำรผลกัดนัให้
บริษัทบรรลเุป้ำหมำยท่ีก ำหนด และกำรเติบโตของบริษัทให้เป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน ดงันัน้ กำรพฒันำ
พนกังำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถจงึมีควำมส ำคญัและจ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง
เช่นกัน และเพ่ือให้พนักงำนของบริษัทสำมำรถประยุกต์และสงัเครำะห์องค์ควำมรู้ของตนเพ่ือน ำไปใช้  
ในงำนท่ีรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริษัทจึงได้จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตรเพ่ือ  
กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ โดยเป็นกำรเรียนรู้จำกวิทยำกรภำยในซึ่งเป็นผู้ มีควำมรู้  
ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ในด้ำนนัน้ๆ  

นโยบำยในกำรพัฒนำพนกังำนในปี 2556 ท่ีผ่ำนมำได้ก ำหนดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจและทุกระดบั 
ทัง้ในด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้เฉพำะในงำน (Functional Skills Training) และกำรพัฒนำภำวะผู้ น ำ 
(Leadership Skills Development) 

ส ำหรับกำรพฒันำพนกังำนในกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำร ได้มุ่งเน้นด้ำนควำมเป็นเลิศในกำรบริกำร (Service 
Excellence) และมำตรฐำนกำรรักษำควำมสะอำดและคุณภำพกำรประกอบอำหำร ซึ่งเป็นแนวทำง  
กำรพฒันำพนกังำนอย่ำงต่อเน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ เช่นเดียวกบักำรพฒันำพนกังำนในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
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สำยกำรผลิต และสำยสนบัสนุนของบริษัท ซึง่มุ่งเน้นในด้ำนคณุภำพและมำตรฐำนของสินค้ำและบริกำร
ท่ีเป็นเลิศเช่นกนั 

นอกเหนือจำกกำรพฒันำควำมรู้เฉพำะในงำนและกำรพฒันำภำวะผู้น ำแล้ว กลุม่บริษัทได้จดัท ำหลกัสตูร
ศกึษำตอ่ในระดบั ปวช. และ ปวส. ร่วมกบัสถำนศกึษำในสงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้พนักงำนได้มีโอกำสควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน โดยบริษัทได้จัดสรร
เวลำและงบประมำณเพ่ือสง่เสริมให้พนกังำนสำมำรถศกึษำตอ่รวมทัง้ท ำงำนควบคูก่นัไปในเวลำเดียวกนั 

ในปี 2556 กลุม่บริษัทใช้งบประมำณในกำรพฒันำพนกังำนประมำณ 12.08 ล้ำนบำท 

 

8.6.3 นโยบายด้านสวัสดกิาร 

โดยท่ีกลุม่บริษัทเช่ือมัน่ว่ำพนกังำนมีส่วนส ำคญัอย่ำงย่ิงตอ่ควำมส ำเร็จและกำรเติบโตขององค์กร ดงันัน้ 
บริษัทจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลรักษำพนักงำนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้อยู่กับองค์กร เพ่ือร่วม
ผลกัดนัผลงำนท่ีมีประสิทธิภำพไปอย่ำงตอ่เน่ือง ด้วยกำรดแูลสวสัดิกำร ควำมมัน่คง และคณุภำพชีวิตท่ี
ดีให้กบัพนกังำนอย่ำงเหมำะสม 

ในปี 2556 บริษัทยงัคงยดึแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนสวสัดิกำรตอ่เน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ ซึง่สำมำรถ
สรุปได้ดงันี ้

1. กำรปฏิบติัตอ่พนกังำนอย่ำงเป็นธรรมและสมศกัด์ิศรี ในฐำนะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของบริษัท 
2. กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในบริษัทให้มีควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบำยตำ น่ำอยู่ อย่ำง

สม ่ำเสมอ 
3. กำรจดัระบบกำรให้บริกำรด้ำนโรงอำหำรท่ีถูกสุขลกัษณะ ห้องน ำ้ท่ีสะอำด กำรบริกำรรถรับส่งท่ีมี

ควำมปลอดภยั เพียงพอ และห้องพยำบำลที่มีประสิทธิภำพ ถกูต้องตำมกฎหมำย (ส ำหรับสว่นของ
โรงงำน) 

4. กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรให้กบัพนกังำนด้วยควำมเหมำะสม เป็นธรรม อย่ำงทัว่ถงึ 
5. กำรสง่เสริมให้พนกังำนได้รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมโอกำสอนัสมควร 
6. กำรจดัระบบอปุกรณ์ส ำนกังำน โทรศพัท์ โทรสำร ท่ีทนัสมยัให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้งำนสงูสดุ 
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8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

พนกังำนถือเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จทำงธุรกิจให้แก่องค์กร ดงันัน้ กลุ่มบริษัทจึงมี
กำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนมำอย่ำงตอ่เน่ือง 

ในปี 2556 บริษัทยังคงยึดแนวทำงกำรด ำ เนินนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตอ่เน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ ซึง่สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

1. กำรค ำนงึถงึควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนถือเป็นหน้ำท่ีของพนกังำนทกุคน 
2. กำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนเพ่ือควำมปลอดภยัของทกุคน 
3. กำรจดักิจกรรมเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
4. กำรกระท ำตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของผู้บังคบับัญชำทุกระดับ ในกำรปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ

เก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
5.  กำรค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของตนเองและเพ่ือนร่วมงำน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทตลอดเวลำท่ี

ปฏิบตัิงำน 
6.  ควำมร่วมมือต่อมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของ

บริษัท 
 

8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขององค์กรบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ได้อย่ำงต่อเน่ือง กลุ่มบริษัทจึง
มุ่งหวังท่ีจะดูแลรักษำพนักงำนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้อยู่กับองค์กร รวมทัง้จูงใจให้พนักงำนใช้
ศกัยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถของตนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสงูสดุ โดยยึดหลกัคณุธรรม 
ควำมมีระเบียบวินยั ควำมสำมคัคี และควำมเข้ำใจอนัดีระหวำ่งกนั 

ในปี 2556 บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรมนษุย์เพ่ือเป็นแนวทำงด ำเนินกำรไว้ดงันี  ้

1. กำรปฏิบติัตอ่พนกังำนอย่ำงเป็นธรรมและสมศกัด์ิศรี ในฐำนะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของบริษัท 
2. กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือว่ำจ้ำงให้ด ำรงต ำแหน่ง โอนย้ำยสับเปลี่ยนหน้ำท่ี ด้วยควำมเป็นธรรม 

ค ำนงึถงึคณุสมบตัิของแตล่ะต ำแหน่งงำนเป็นส ำคญั 
3. กำรสนบัสนนุและพฒันำพนกังำนอย่ำงตอ่เน่ือง 
4. กำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่พนักงำนด้วยควำมเป็นธรรม ตำมควำมเหมำะสมของสภำพและ

ลกัษณะงำน ผลกำรปฏิบตัิงำนประกอบกบัควำมสำมำรถในกำรจ่ำยของบริษัท 
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5. กำรสง่เสริมให้พนกังำนได้รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมโอกำสอนัสมควร 
6. กำรสง่เสริมและผลกัดนัให้พนกังำนมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัคำ่นิยมร่วมขององค์กร 
 

8.6.6 นโยบายทางด้านธุรการ 

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นท่ีจะสร้ำงทัศนียภำพ สภำพแวดล้อมภำยในองค์กรให้น่ำอยู่ น่ำท ำงำน เพ่ือเป็นกำร
สร้ำงขวญัก ำลงัใจท่ีดี มีควำมปลอดภยัและสขุลกัษณะท่ีดีในกำรท ำงำน ซึง่จะส่งผลดีต่อควำมรู้สกึของ
ทกุคนในกำรร่วมผลกัดนัผลงำนท่ีมีประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมส ำเร็จทำงธุรกิจให้กบัองค์กรตอ่ไป 

ในปี 2556 บริษัทยงัคงยดึแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำยทำงด้ำนธุรกำรตอ่เน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ ซึง่สำมำรถ
สรุปได้ดงันี ้

1. กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในบริษัทให้มีควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบำยตำ น่ำอยู่ อย่ำง
สม ่ำเสมอ 

2. กำรจัดระบบกำรให้บริกำรด้ำนโรงอำหำรท่ีถูกสุขลักษณะ กำรให้บริกำรด้ำนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยและล็อคเกอร์ท่ีเป็นมำตรฐำน ห้องน ำ้ท่ีสะอำด กำรบริกำรรถรับส่งท่ีมีควำมปลอดภัย 
เพียงพอ และห้องพยำบำลที่มีประสิทธิภำพ ถกูต้องตำมกฎหมำย (ส ำหรับสว่นของโรงงำน) 

3. กำรจดัระบบควบคมุกำรใช้อปุกรณ์ส ำนกังำน โทรศพัท์ โทรสำร ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้งำน
สงูสดุ 

4. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงำนภำยนอกและลูกค้ำผู้ มำติดต่อ รวมทัง้กำรสร้ำงรัฐกิจ
สมัพนัธ์ท่ีดี ถกูต้องตำมกฎหมำย 

5. กำรสง่เสริมให้พนกังำนได้รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมโอกำสอนัสมควร 
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9. การก ากับดูแลกจิการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงกบักำรจดัให้มีระบบกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี และมุ่งมัน่อย่ำงย่ิงท่ีจะยกระดบัของกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีอย่ำงตอ่เน่ือง โดยบริษัทได้ถือปฏิบตัิตำม
แนวทำงปฏิบตัิส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด ทัง้นี ้บริษัทเช่ือมัน่ว่ำกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำ เนิน
ธุรกิจของบริษัทโดยสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำและผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว ตลอดจนสร้ำงควำมเช่ือมั่น
ให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ำย คณะกรรมกำรบริษัทจงึได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทำงของ ตลท. อีกทัง้ยังจัดให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงอยู่เป็นประจ ำ  
โดยควำมมุ่งหวังท่ีจะยกระดับของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทให้ทัดเทียมกับบริษัทชัน้น ำอื่นๆให้ได้  
ทัง้นี  ้เพ่ือกำรบรรลุถึงเป้ำหมำยสูงสุดของบริษัท  อันได้แก่กำรบรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจและ 
กำรเจริญเติบโตของบริษัทอย่ำงตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเช่ือมั่นว่ำ ระบบและกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นส่วน
ส ำคญัท่ีจะน ำมำซึง่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ท่ีครอบคลมุเร่ืองตำ่ง ๆ ดงันี ้

- จดัให้มีระบบซึง่ให้ควำมมัน่ใจได้วำ่ ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับกำรปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่ำย 

- ก ำกับ ดูแล ฝ่ำยบริหำรให้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้ นภำยใต้กรอบข้อก ำหนดของกฎหมำย และ
จริยธรรมทำงธุรกิจ 

- ก ำกับ ดูแล กำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
และมีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ำย 

- จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน ตรวจสอบภำยใน และบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ 

- ก ำหนดข้อประพฤติปฏิบตัิส ำหรับกำรประกอบธุรกิจส ำหรับให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน
ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงยดึถือปฏิบตัิ 

ทัง้นี ้บริษัทตระหนักดีถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีว่ำเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรท่ีจะ
พฒันำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ จงึได้ด ำเนินกิจกำรภำยใต้กรอบนโยบำยดงักลำ่วท่ีสอดคล้อง
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กบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ส ำนักงำน 
ก.ล.ต.) และ ตลท. ซึ่งอ้ำงอิงหลักกำรท่ี เป็นสำกลของ Organization for Economic CO-operation and 
Development (OECD) ท่ีประกอบด้วย 5 หมวด หลกัอย่ำงเคร่งครัดตลอดมำ ดงันี ้

1. สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

2. กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

3. บทบำทของผู้มีสว่นได้เสีย 

4. กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 

5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ในปี 2556 บริษัทได้ด ำเนินกำรกิจกำรภำยใต้นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรดังกล่ำวข้ำงต้นในแต่ละ
หมวดโดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัดีวำ่ ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในควำมเป็นเจ้ำของบริษัท โดยควบคมุบริษัทผ่ำน
กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริษัทให้ท ำหน้ำท่ีแทนตน และมีสิทธิในกำรตัดสินใจท่ีส ำคัญของบริษัท บริษัทจึง
ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้นได้แก่ กำรซือ้ ขำย และ/หรือโอนหุ้น กำรมี      
ส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิ  
ออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้/ถอดถอนกรรมกำร ก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และ
เร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนด หรือกำรแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ  
กำรลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นต้น 

คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยส ำคัญท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน 
รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวก ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น กำรได้รับข้อมูล
สำรสนเทศ กำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และกำรได้รับสว่นแบ่งก ำไร  

บริษัทได้จดัให้มีกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นภำยใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
ส ำหรับกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครำวอื่นจะเป็นกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นซึง่คณะกรรมกำรบริษัทจะเรียกประชุมตำมท่ี
เห็นสมควร  
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โดยในกำรจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นทุกครัง้ คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรประชุม เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำย รวมทัง้ผู้ลงทุนสถำบัน เข้ำประชุมและใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ ในแบบท่ีผู้ ถือหุ้ นสำมำรถแสดงเจตนำได้หลำกหลำยและมี
ค ำอธิบำยวิธีกำรและเอกสำรท่ีผู้ ถือหุ้นต้องจดัเตรียมเพ่ือกำรเข้ำร่วมประชมุและกำรมอบฉนัทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมส ำหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถแต่งตัง้ผู้ อื่นเข้ำร่วมประชุม หรือ
แตง่ตัง้กรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือร่วมประชมุได้โดยออกเสียงตำมท่ีผู้ ถือหุ้นระบุ 

อนึ่ง ก่อนกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทได้จัดท ำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมท่ีระบุควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำรประชมุทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษเป็นกำรล่วงหน้ำบนเว็บไซต์ของ
บริษัท รวมถึง จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวำระกำรประชุม เหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำร และ
ข้อมลูตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัแต่ละวำระกำรประชุมอย่ำงละเอียด ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุไม่น้อยกวำ่ 7 
วนัด้วย เพ่ือให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอต่อกำรพิจำรณำตัดสินใจในแต่ละวำระอย่ำงมีประสิทธิผล  ส ำหรับวำระกำร
พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนของกรรมกำร บริษัทได้เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนทัง้ในรูปแบบ
ค่ำตอบแทนประจ ำและค่ำตอบแทนท่ีเป็นบ ำเหน็จ โดยแสดงนโยบำย และแนวทำงในกำรพิจำรณำเสนอ
คำ่ตอบแทนดงักลำ่วเพ่ือเป็นข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้นด้วย  

โดยในวันประชุมผู้ ถือหุ้ น ก่อนเร่ิมพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุมบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นรับทรำบ
กฎเกณฑ์ วิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมและกำรมอบฉันทะ รวมถึง อธิบำยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรออกเสียง
ลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทรำบด้วย ตลอดจนจดัเตรียมบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น อนึง่ในวำระ
กำรพิจำรณำกำรแต่งตัง้กรรมกำร บริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคลด้วย อีกทัง้ 
บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรร่วมออกควำมคิดเห็น และตัง้ค ำถำมใด ๆ ตอ่ท่ีประชุม
ตำมระเบียบวำระกำรประชุม และเร่ืองท่ีเสนอได้อย่ำงไม่จ ำกัดเวลำ ซึ่งประธำนในท่ีประชุม กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรได้ร่วมท ำหน้ำท่ีชีแ้จงตอบข้อซกัถำมของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนรับ
ฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัททุกรำย ทัง้นี ้ในปี 2556 กรรมกำรบริษัท
เกือบทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี โดยกรรมกำรท่ำนท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม
ได้เน่ืองจำกติดภำรกิจส ำคญัและได้แจ้งลำประชมุต่อประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นกำรลว่งหน้ำด้วย ตลอดจนเพ่ือ
เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและควำมโปร่งใสในกำรลงทะเบียนและกำรนบัคะแนนบริษัทได้ใช้บริกำรระบบกำร
ลงทะเบียนและนบัคะแนนด้วยบำร์โค้ด ของบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็นหน่วยงำน
อิสระ โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทดงักลำ่วเป็นผู้ด ำเนินกำรนบัและตรวจสอบกำรนบัคะแนนในกำรประชมุด้วย  
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ในกำรรำยงำนกำรบริษัทจะบันทึกรำยช่ือกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม วิธีกำรลงคะแนน กำรนับคะแนน 
กำรใช้บัตรลงคะแนน และผลกำรลงคะแนนทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงข้อซักถำมและ
ควำมเห็นของผู้ เข้ำร่วมประชุมไว้อย่ำงชดัเจนในรำยงำนกำรประชุมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ อีกทัง้ใน
ปี 2556 บริษัท จัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระอนัได้แก่ตวัแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยร่วม
ตรวจสอบกำรลงคะแนนในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นและเร่ืองดงักล่ำวเปิดเผยไว้ในรำยงำนประชุม รวมถึงบริษัท
ได้แจ้งมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพร้อมผลกำรลงคะแนนในวนัเดียวกับวนัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นด้วย ตลอดจนบริษัท 
ไม่มีนโยบำยในกำรกีดกนัหรือสร้ำงอปุสรรคในกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถติดตอ่สื่อสำรกนัและไมม่ีกำรท ำ
ข้อตกลงระหวำ่งผู้ ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นรำยอื่นด้วย 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้ก ำหนดนโยบำยในกำรดแูล และปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยเป็น
นโยบำยท่ีก ำหนดให้กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นต้องเป็นตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท และสอดคล้องกบั
ข้อปฏิบัติตำมข้อบังคบั กฎ ระเบียบของ ตลท. และส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีส ำคญั 
รวมถึง คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยจะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็น 
กำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  

การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงและมีกำรก ำหนดแนวทำงอย่ำงแน่ชดัเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำย
ของบริษัท ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรำยย่อย และ/หรือ 
ผู้ลงทนุสถำบนั ให้ได้รับสิทธิในฐำนะผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยได้มีกำรก ำหนดนโยบำยดแูลและปกป้องสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น รวมถงึสง่เสริม และสนบัสนนุให้ปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท และสอดคล้องกบั
ข้อปฏิบตัิตำมข้อบงัคบั กฎระเบียบของ ตลท. และส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมถงึกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย 

โดยคณะกรรมกำรได้มุ่งเน้นให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคบัของ ตลท. และ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. อย่ำงเคร่งครัดเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยสำมำรถมัน่ใจได้ว่ำได้รับกำรปฏิบตัิท่ีเท่ำเทียมกนั และเป็น
ธรรมจำกบริษัทอย่ำงแน่นอน 

ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมเพ่ือเป็นกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้และจดัท ำหนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบวำระ
กำรประชมุทัง้หมดเป็น 2 ภาษาเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นตำ่งชำติในกำรรับข้อมลูอย่ำงเท่ำเทียม  รวมถึง
ได้เปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบวำระกำรประชมุต่ำงๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้ำ 30 วนั
ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นอีกด้วย ตลอดจน บริษัท ให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นรำยย่อยในกำรเสนอวำระกำรประชุมและเสนอ
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บุคคลเพ่ือสรรหำเป็นกรรมกำรของบริษัทได้เป็นกำรล่วงหน้ำตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเป็นไปตำมกฎหมำย 
และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องก ำหนด โดยเปิดเผยกำรให้สิทธิดงักล่ำวผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
และเว็บไซต์ของบริษัท ซึง่ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2556 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอวำระหรือบุคคล
เพ่ือสรรหำเป็นกรรมกำร และบริษัทได้รำยงำนผลดงักล่ำวให้ผู้ ถือหุ้นทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เวบ็ไซต์ของบริษัท และในท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรทุกท่ำนท ำกำรเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด เพ่ือให้
คณะกรรมกำรสำมำรถพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทท่ีอำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์  และสำมำรถตดัสินใจ
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำร และผู้บริหำรที่มีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมท่ีท ำกบั
บริษัทไมม่ีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 

อีกทัง้ คณะกรรมกำรบริษัทยงัมีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนักรณีท่ีกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนใช้
ข้อมูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ ถือหุ้ น รำยอื่น เช่น 
กำรซือ้ขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน (Insider Trading) หรือกำรน ำข้อมูลภำยในไปเปิดเผยกับบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกบักรรมกำรและผู้บริหำร ซึง่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวมไว้อย่ำงเข้มงวด เป็นต้น  

ส ำหรับกำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยใน ทำงบริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มั่นใจได้
ว่ำจะไม่มีกำรใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือเอือ้ประโยชน์กับบุคคลหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด โดย
รำยละเอียดในเร่ืองกำรดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยในได้แสดงไว้ในเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในของหมวดกำรเปิดเผยข้อมลู 
และควำมโปร่งใสของรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรนี ้

 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัตอ่เร่ืองสิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททกุกลุม่
ทัง้ภำยในและภำยนอก โดยตระหนกัดีว่ำผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรำยจะต้องได้รับกำรดูแลจำกบริษัทอย่ำงดี
ท่ีสุดตำมสิทธิท่ีมีตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง โดยได้ก ำหนดให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำง
บริษัทกบัผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่ทำงกำรเงิน และควำมยั่งยืนของกิจกำร ทัง้นี ้ในระบบกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรมีผู้มีสว่นได้เสียหลำยกลุม่ด้วยกนัท่ีส ำคญัได้แก่ ลกูค้ำ พนกังำน คูค้่ำ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทนุ เจ้ำหนี ้และ
ชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู่ สงัคมหรือภำครัฐ และกลุม่ผู้มีสว่นได้เสียอื่นได้แก่ คูแ่ข่ง เป็นต้น 
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คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ โดยค ำนึงถงึสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียดงักล่ำวตำมกฎหมำย หรือตำมข้อตกลงท่ีมีกบับริษัท และไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิ
ของผู้มีสว่นได้เสียเหลำ่นัน้  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมตัง้ใจในกำรท่ีจะพฒันำกลไกกำรมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียใน
กำรสร้ำงเสริมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงอย่ำงยัง่ยืนให้กับกิจกำร และควรเปิดเผยข้อมูล
ส ำคญัท่ีเก่ียวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่ำนัน้ได้รับทรำบอย่ำงเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำรมีส่วนร่วม
ดงักลำ่วได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บริษัทตระหนกัดีว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีของบริษัทเกิดขึน้จำกกำรได้รับควำมสนบัสนุนท่ีดีจำกผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่ำง ๆ จึงได้ก ำหนดนโยบำยท่ีจะสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทกับผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียใน  
กำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์ร่วมกนั และดแูลให้ควำมมัน่ใจว่ำผู้มีส่วนได้เสียทุกรำยจะได้รับกำรคุ้มครอง และปฏิบัติ
ด้วยดี โดยได้ให้ควำมส ำคญัตอ่สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส มุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมเติบโต และ
ผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่ำงตอ่เน่ืองในระยะยำว 

พนกังำน : - ดแูลและปฏิบตัิตอ่พนกังำนอย่ำงเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสม 
  - บริษัทถือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรบุคคลท่ีมีคุณค่ำ และต้องได้รับ 

กำรปฏิบัติท่ีเป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำส กำรพัฒนำศกัยภำพ พร้อมกบัให้
ควำมมัน่ใจในคณุภำพชีวิตและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมทัง้จดัให้
มีสวสัดิกำรอย่ำงเหมำะสม อำทิ ประกนัสขุภำพ และกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
เป็นต้น 

ลกูค้ำ : - บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือควำม
พงึพอใจสงูสดุของลกูค้ำ 

-  เอำใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้ำอย่ำงดี ท่ีสดุ โดยกำรรักษำคุณภำพ 
และมำตรฐำนของสินค้ำ    

-  จัดให้มีหน่วยงำน หรือบุคคลท ำหน้ำท่ีรับข้อร้องเรียนของลูกค้ำ เพ่ือให้
สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขข้อเรียกร้องดงักลำ่วให้แก่ลกูค้ำได้โดยเร่งดว่น 

คูค้่ำ : - บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรคัดลือกคู่ค้ำโดยพิจำรณำจำกผลงำน รำคำ 
ควำมน่ำเช่ือถือ และไม่มีประวตัิกำรกระท ำผิดด้ำนทุจริต และ/หรือละเมิด
สิทธิมนษุยชน เป็นส ำคญั 
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คูค้่ำ : -  บริษัทปฏิบตัิตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและข้อตกลงตำมสญัญำ โดยมุ่งมัน่ท่ี
จะปฏิบตัิต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำค และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรม
โดยค ำนงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั 

- เพ่ือเป็นกำรป้องกนักำรทจุริตจำกคูค้่ำและพนกังำนท่ีเก่ียวข้อง บริษัทได้เร่ิม
ระบุข้อก ำหนดในกำรเลิกสญัญำและควำมสมัพันธ์กับคู่ค้ำทันที หำกพบ
กำรกำรทุจริต ให้สินบน หรือประโยชน์ใดๆ แก่ผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้เข้ำท ำ
สญัญำหรือธุรกรรมใดๆ แก่บริษัท  

เจ้ำหนี ้ : บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบตัิตอ่เจ้ำหนีท้กุรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียม
กนั รวมถงึยดึมัน่ในกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไข ข้อก ำหนดเร่ืองหลกัประกนั และ
ข้อตกลงในสญัญำท่ีให้ไว้กบัเจ้ำหนีต้ำ่ง ๆ อย่ำงเคร่งครัด 

คูแ่ข่งขนั : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันสำกล และปฏิบัติต่อ
คูแ่ข่งด้วยควำมเป็นธรรม ไมใ่ช้วิธีกำรท่ีไม่สจุริต และไมท่ ำลำยช่ือเสียงของ
คูแ่ข่งขนั 

สงัคมและสิ่งแวดล้อม :  - มีควำมรับผิดชอบตอ่สภำพแวดล้อมของชมุชน และสงัคม 
- บริษัทไมม่ีนโยบำยสนบัสนุนกำรกระท ำทุจริตและคอร์รัปชัน่ทัง้ภำยในและ

ภำยนอกองค์กร รวมถึงกำรจ่ำยหรือเรียกรับสินบนใดๆ เพ่ือให้ได้ประโยชน์
ทำงธุรกิจด้วย 

-  สร้ำงจิตส ำนึกให้กบัทุกคนในองค์กรในอนัท่ีจะดแูล พฒันำ และเสริมสร้ำง
สงัคม สิ่งแวดล้อม ควบคูไ่ปกบักำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืนของบริษัท 

- บริษัท ด ำเนินกำรภำยใต้มำตรฐำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย
โรงงำนของบริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001 ซึ่งเป็นระบบกำร
จดักำรสิ่งแวดล้อม Environmental Management System  ด้วย  

ในด้ำนสงัคมบริษัทได้ตระหนกัถึงกำรเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมในอนัท่ีจะต้องช่วยเหลือเกือ้กูลกนัให้สงัคม 
เพ่ือเป็นกำรตอบแทนสงัคม โดยในพืน้ท่ีท่ีโรงงำนอตุสำหกรรมและร้ำนอำหำรของบริษัทจะมีกำรสร้ำงง่นและสร้ำง
โอกำสให้แก่ชุมชน รวมถึงได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรช่วยเหลือสงัคมต่ำง ๆ ในชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง ส ำหรับกำรตอบ
แทนสงัคมในวงกว้ำงบริษัทได้ด ำเนินกำรผ่ำนกำรช่วยเหลือผู้ประสบภยัโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเหตอุทุกภยัในปีท่ีผ่ำน
มำ และผู้ ด้อยโอกำสต่ำง ๆ  ทัง้ในส่วนท่ีบริษัทด ำเนินกำรเองและกระท ำผ่ำนองค์กรกำรกศุลตำ่ง ๆ รวมถึงกำรจดั
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อสังคมได้แก่ โครงกำรบริจำคอุปกรณ์กีฬำเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ
เยำวชนในจงัหวดัท่ีมีผู้ โชคดีได้รับรำงวลัจำกรำยกำรสง่เสริมกำรขำยของบริษัทอีกด้วย 
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ส ำหรับด้ำนสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในอันท่ีจะสร้ำงค่ำนิยมในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมโดย
เร่ิมต้นจำกจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงภำพรวมขององค์กร ผ่ำนกำรอบรม กิจกรรม และกำรรณรงค์ภำยในองค์กรท่ี
หลำกหลำย เช่น กำรรณรงค์กำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษในส ำนกังำน  และกำรดแูลให้กำรด ำเนินกระบวนกำร
ผลิตเป็นมิตรกับสภำพแวดล้อมและชุมชนมำกท่ีสุด รวมถึงโรงงำนของบริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 
14001 ซึง่มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรมีควำมตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรจดักำรสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดกำร
พฒันำสิ่งแวดล้อมควบคู่กบักำรพฒันำธุรกิจ โดยมุง่เน้นในกำรป้องกนัมลพิษ (Prevention of Pollution) และให้มี
กำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองด้วย ตลอดจน บริษัทได้จัดให้มีกำรอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและระบบมำตรฐำน
ดงักลำ่วโดยเชิญวิทยำกรทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท เพ่ือให้ควำมรู้ และสร้ำงคำ่นิยมท่ีดีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมแก่
พนกังำนของบริษัท โดยในปี 2556 มีกำรจัดกำรอบรมแก่พนักงำนจ ำนวน 5 ครัง้ ทัง้นี ้บริษัทยังตระหนกัถึงกำร
ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยในกำรกระบวนกำรผลิตของบริษัทได้ใช้นวตักรรมกำรผลิตโดย
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัเพ่ือลดปริมำณพลำสติกท่ีน ำมำใช้ผลิตบรรจุภณัฑ์ลง รวมถึงมีกำรบริหำรจดักำรวตัถดุิบอย่ำง
มีประสิทธิภำพเพ่ือลดปริมำณกำรสญูเสียและสิน้เปลืองทรัพยำกรโดยไมจ่ ำเป็นด้วย 

ในด้ำนกำรดูแลพนักงำนซึ่งถือว่ำเป็นทรัพยำกรทรัพยำกรบุคคลท่ีมีคุณค่ำ มีบริษัทมีแนวนโยบำยว่ำ
พนักงำนต้องได้รับกำรปฏิบตัิท่ีเป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรพัฒนำศกัยภำพ พร้อมกับให้ควำม
มั่นใจในคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในกำรท ำงำน โดยในด้ำนผลตอบแทนบริ ษัทมีแนวทำง
พิจำรณำจำกควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเป็นส ำคญั ในกำรพัฒนำศกัยภำพได้จดัให้พนกังำน
เข้ำรับกำรอบในหลักสูตรท่ีหลำกหลำยทัง้จำกภำยในและภำยนอกองค์กร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนกังำนซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในระยะยำวด้วย รวมถึงจัดให้มีสถำนท่ีท ำงำนทัง้ในส่วน
ส ำนกังำนและโรงงำนอตุสำหกรรมให้มีควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัท่ีดี โดยมีกำรเก็บสถิติกำรบำดเจ็บจำกกำร
ท ำงำนเพ่ือน ำมำวิเครำะห์และปรับปรุงมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของพนักงำนอย่ำงต่อเน่ืองอีกด้วย รวมถึง 
บริษัทค ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบำยเลือกปฏิบัติและให้ควำมเสมอภำคทำงโอกำสแก่พนักงำน 
รวมถงึกำรพิจำรณำจ้ำงงำนโดยไมจ่ ำกดัเชือ้ชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ สญัชำติ และควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองด้วย 

ในกำรด ำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยท่ีจะให้
ควำมส ำคญัท่ีเท่ำเทียมกนั และควบคูก่นัไประหวำ่งควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย รูปแบบ และวิธีกำรท่ีใช้ในกำรให้ได้มำ
ซึง่ควำมส ำเร็จนัน้ ๆ และเพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยดงักล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัท ำจรรยำบรรณโออิชิกรุ๊ป 
เพ่ือให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนรับทรำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบัติท่ีบริษัทคำดหวงั นับตัง้แต่กำร
ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ น ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง และสังคมโดยส่วนรวม รวมทัง้ต่อพนักงำนด้วยกันเอง โดยเปิดเผยไว้บน
เวบ็ไซต์ของบริษัท และคณะกรรมกำรจะเร่งด ำเนินกำรจดัให้มีกลไกและกระบวนกำรที่จะดแูลให้มีกำรปฏิบตัิอย่ำง
เคร่งครัดและตอ่เน่ือง 
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ในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนัก และให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำทรัพย์สินทำง
ปัญญำของบริษัทอย่ำงตอ่เน่ือง เน่ืองจำกงำนสร้ำงสรรค์เหลำ่นัน้ถือเป็นทรัพย์สินและสร้ำงมลูคำ่เพ่ิมให้แก่บริษัท 
โดยท่ีบริษัทได้ขอขึน้ทะเบียนลิขสิทธ์ิ และย่ืนขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำทัง้ในและต่ำงประเทศเพ่ือรักษำ
สิทธิ และจำกกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำในด้ำนดังกล่ำวบริษัทจึงไม่มีนโยบำยหรือควำมจ ำเป็นในกำรละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่น รวมถึงในปี 2556 บริษัทได้รับคดัเลือกให้รับรำงวลัสุดยอดผู้ประกอบกำรท่ี
ประสบควำมส ำเร็จในกำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ (IP Champion 2013) ในประเภท
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ประจ ำปี 2556 จำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ด้วย 

ทัง้นี ้ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงส ำหรับผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยซึ่งรวมถึงพนักงำนในกำรแจ้ง
เบำะแส หรือกำรร้องเรียนกำรกระท ำท่ีสงสยัว่ำมีกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคบั หรือ
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคมุภำยในท่ีบกพร่องต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง ผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย โดยเปิดเผยช่องทำงผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อ 
Investor Relations ดงันี ้

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียน 
อีเมลล์ : internalaudit@oishigroup.com 
ไปรษณีย์ : คณะกรรมกำรตรวจสอบ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  

   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
   57 อำคำรปำร์ค เวนเชอร์ ชัน้ 20  ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330 

โดยบริษัท ถือว่ำข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแส/ผู้ ร้องเรียนเป็นควำมลบั และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดงักล่ำว เว้นแต่
ได้รับควำมยินยอม หรือเป็นกำรเปิดเผยตำมท่ีกฎหมำย และ/หรือหน่วยงำนก ำกบัดแูลท่ีเก่ียวข้องก ำหนด ดงันัน้  
จงึมัน่ใจได้วำ่ผู้แจ้งเบำะแสหรือร้องเรียนท่ีเป็นพนกังำน จะไมไ่ด้รับโทษ  หรือถูกกลัน่แกล้งจำกกำรให้เบำะแสหรือ
ร้องเรียนดงักลำ่ว   หำกมีกรณีท่ีเร่ืองท่ีร้องเรียนหรือชีเ้บำะแสท่ีกระท ำด้วยเจตนำท่ีดี  ปรำศจำกกำรมุ่งร้ำยท ำลำย
บริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และบริษัทถูกพิจำรณำแล้วว่ำได้ละเมิดสิทธิตำมกฎหมำยของผู้มีส่วนได้เสีย บุคคล
นัน้ย่อมจะได้รับกำรชดเชยจำกบริษัทตำมควำมเหมำะสม พอสมควรแก่เหต ุและเป็นตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำย
ก ำหนด 

นอกจำกนี ้ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทไม่มีกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทอื่นท่ีมิใช่บ ริษัทย่อย 
รวมถึงไม่มีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำนแรงงำน ผู้บริโภค กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีนยัส ำคญั และ
ไม่มีกำรด ำเนินกำรจำกหน่วยงำนก ำกับดูแลในเร่ืองกำรประกำศข้อมูลเหตุกำรณ์ส ำคญัท่ีไม่ถูกต้องแต่อย่ำงใด
ด้วย 
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อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีแนวนโยบำยท่ีชดัเจนและควำมมุ่งมัน่ในอนัท่ีจะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย
และกฎระเบียบตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่สิทธิของผู้มีสว่นได้ทกุฝ่ำยจะได้รับกำรดแูลอย่ำงดีท่ีสดุ 

 
การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส ำคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงิน 
และข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ โปร่งใส และน่ำเช่ือถือ แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำง
เท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม โดยคณะกรรมกำรมีควำมมัน่ใจว่ำข้อมลูท่ีแสดงในรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง 
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีท่ีเป็นอิสระ โดยตระหนกั
ดีวำ่ควำมถกูต้องและคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงินเป็นเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นและบคุคลภำยนอกให้ควำมส ำคญัย่ิง 

บริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรเปิดเผยข้อมลูและสำรสนเทศ ทัง้ทำงกำรเงินและไมใ่ช่ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจ และผลประกอบกำรของบริษัทท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ให้แก่ผู้ ลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องอย่ำง
ทัว่ถึง และทันต่อเวลำ ทัง้รำยงำนข้อมูลประจ ำปี รำยงำนประจ ำปี รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลส ำคญัตำม
เกณฑ์ก ำหนดของ ตลท. และข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยนักลงทุน หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
สำมำรถรับทรำบข้อมลูดงักล่ำวข้ำงต้นผ่ำนช่องทำงและสื่อต่ำง ๆ ของ ตลท.และบริษัทได้แสดงข้อมลูส ำคญั ๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ในเว็บไซต์ ของบริษัทด้วย รวมถึงสำมำรถท ำกำรนดัหมำยเข้ำพบผู้บริหำรของบริษัทเพ่ือสอบถำม
ข้อมลูด ำเนินกิจกำรได้ตำมควำมเหมำะสม นอกจำกนี ้บริษัทได้จดัให้หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์มีกำรพบปะกบั
นกัวิเครำะห์เพ่ือให้ข้อมลู และตอบข้อซกัถำมเก่ียวกบับริษัทและผลประกอบกำรทุกไตรมำสภำยหลงักำรเปิดเผย
ข้อมลูงบกำรเงินของบริษัทแล้ว รวมถงึ จดัให้มีกำรแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชนเพ่ือชีแ้จงเหตกุำรณ์ส ำคญัเพ่ือให้ข้อมลู
ท่ีถูกต้องและสร้ำงควำมเช่ือมั่นแก่นักลงทุน ตลอดจนคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกระบวนกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทนท่ีโปร่งใส และได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้นด้วย 

รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและเข้ำใจเป็นอย่ำงดีถึงควำมส ำคัญของควำมน่ำเช่ือถือของรำยงำน
ทำงกำรเงินและงบกำรเงินท่ีแสดงให้เห็นถงึฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำอนัเป็นจริง 
และสมเหตุสมผล ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงให้ควำมร่วมมือต่อผู้ สอบบัญชี และให้ควำมเป็นอิสระแก่       
ผู้สอบบญัชีของบริษัทอย่ำงเตม็ท่ีในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นท่ีมีตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทท่ีจดัท ำขึน้ รวมถึงสำรสนเทศทำง
กำรเงินท่ีปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี โดยดแูลให้ฝ่ำยจดักำรจดัท ำงบกำรเงิน และข้อมูลทำงกำรเงินให้ถูกต้อ ง 
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ครบถ้วนภำยใต้หลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีก ำหนดโดย
สมำคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสม และถือปฏิบตัิ
อย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมดัระวงั ตลอดจนกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลในกำรจัดท ำ 
และกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 

คณะกรรมกำรบริษัทยังได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ  
วำ่สำมำรถท ำให้บริษัทสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีรำยงำนข้อมลูทำงกำรเงินท่ีถูกต้องครบถ้วน 
อีกทัง้ ยังเป็นกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริต และกำรด ำเนินงำนท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ จึงได้จัดตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือท ำหน้ำท่ีสอบทำน และดแูลให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบท่ี
เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ อีกทัง้ดแูลให้มีรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องและเพียงพอ จึงได้จดัให้มีระบบ
กำรควบคมุภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำรำยงำนและกำรบนัทึกข้อมลูทำงบญัชีมีควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอ และเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ ถือหุ้ นคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยใน 
และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ได้
แสดงในรำยงำนประจ ำปีวำ่งบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 เป็นรำยงำนท่ีมีควำม
ถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำร และผู้บริหำร โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทและบริษัทย่อย กำรขยำยตวัของธุรกิจ  และมีควำมเหมำะสมและสำมำรถท่ีจะแข่งขนัได้กบับริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอตุสำหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนำดใกล้เคียงกนั โดยค่ำตอบแทน
นัน้ต้องเพียงพอท่ีจะจูงใจ และรักษำกรรมกำรและผู้ บริหำรท่ีมีคุณภำพ รวมถึงค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับ
ภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบด้วย ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรจะอยู่ในรูปค่ำตอบแทนรำยเดือน และ
บ ำเหน็จกรรมกำร สว่นคำ่ตอบแทนของผู้บริหำรจะได้รับในรูปของเงินเดือนและโบนสั 

โดยคณะกรรมบริษัทได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน เพ่ือท ำหน้ำท่ีพิจำรณำ
คำ่ตอบแทนให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร โดยกำรให้ผลตอบแทนแก่กรรมกำรนัน้ บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมมติจำก 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยได้มีกำรเปิดเผยจ ำนวนค่ำเบีย้ประชุม และค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ท่ีกรรมกำรรำยบุคคลได้รับ
จำกบริษัทไว้ในรำยงำนประจ ำปี ทัง้นี ้โปรดดูรำยละเอียดค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
ส ำหรับปี 2556 ในข้อ 8 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ฉบบันี ้
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูล รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรด ำเนินกำร ไว้      
อย่ำงชัดเจน โดยก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศทำงกำรเงินและข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจ รวมถึงข้อมูล 
ผลประกอบกำรของบริษัทท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัก ำหนดเวลำอย่ำงสม ่ำเสมอให้กบัผู้ ถือหุ้น  
นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูล ท่ีก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัดและโปร่งใส 
สำมำรถท่ีจะตรวจสอบได้ตลอดเวลำ 

บริษัทถือว่ำกำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นควำมรับผิดชอบส ำคัญของกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนท่ีต้องเก็บรักษำข้อมูลควำมลับของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะข้อมูลภำยในท่ียังไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณะหรือข้อมลูผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ หรือรำคำหุ้น โดยได้ก ำหนดท่ีจะไม่ให้ใช้โอกำส หรือข้อมลูที่ได้
จำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทในกำรหำประโยชน์ส่วนตวั โดยจ ำกัดให้รับรู้ได้เฉพำะ
กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงท่ีเก่ียวข้องเท่ำนัน้ รวมถึงบริษัทได้ก ำหนดให้ผู้บริหำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ 
และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และก ำหนดห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงำนท่ี
รับทรำบข้อมูลภำยใน รวมถึงสำมี ภรรยำ และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนกำร
ประกำศงบกำรเงินไม่น้อยกวำ่ 1 เดือน หำกผู้บริหำรหรือพนกังำนคนใดกระท ำผิดวินยัจะต้องได้รับโทษซึง่มีตัง้แต่
กำรตกัเตือน จนถึงกำรเลิกจ้ำง นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ใน
กำรห้ำมมิให้พนกังำนของบริษัททุกรำยท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในช่วงท่ีได้รับข้อมลูที่ส ำคญั และมีผลกระทบต่อ
รำคำหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกว่ำบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูตอ่สำธำรณชนอย่ำงน้อย 30 วนัลว่งหน้ำ ก่อนเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่ำวต่อสำธำรณชนอีกด้วย โดยมีกำรจัดท ำประกำศและแจ้งให้พนักงำนและผู้บริหำรทรำบเป็นกำร
ลว่งหน้ำด้วยทกุครัง้ ซึง่ในปีท่ีผ่ำนมำไมม่ีบคุลำกรของบริษัทฝ่ำฝืน หรือได้รับโทษจำกมำตรกำรดงักลำ่ว 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ก ำกับดูแลให้ 
กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย และแนวทำงท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น ขณะเดียวกันก็
ค ำนงึถงึผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยด้วย 

คณะกรรมกำรบริษัททุกท่ำนล้วนเป็นผู้มีภำวะผู้น ำ วิสยัทัศน์ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มีระบบแบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ี
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ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยจดักำรไว้อย่ำงชดัเจน และดแูลให้บริษัทมีระบบงำนท่ีให้
ควำมเช่ือมั่นได้ว่ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษัทได้ด ำเนินไปในลักษณะท่ีถูกต้องตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม  
โดยกรรมกำรทุกท่ำนเข้ำใจเป็นอย่ำงดีถึงหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท พร้อมท่ีจะแสดงควำมคิดเห็นของตนอย่ำงเป็นอิสระ และปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ  
โดยตระหนกัดีถึงกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สงูสุด
ของบริษัท และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน โดยได้รับข้อมลูที่ถกูต้องและครบถ้วน  

โดยคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคณุสมบตัิหลำกหลำย ทัง้ในด้ำนทกัษะ ประสบกำรณ์ 
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท รวมทัง้กำรอทิุศเวลำ และควำมพยำยำมในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี  
ท่ีรับผิดชอบ โดยกรรมกำรทกุท่ำนได้อทิุศเวลำเพ่ือปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเตม็ท่ี 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล คณะกรรมกำรบริษัท  
ได้จัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ เพ่ือช่วยศึกษำและกลัน่กรองงำนตำมควำมจ ำเป็น โดยเฉพำะในกรณีท่ี
ต้องอำศยัควำมเป็นกลำงในกำรวินิจฉัย และควรก ำหนดนโยบำย บทบำท หน้ำท่ีรับผิดชอบกระบวนกำรท ำงำน 
เช่น กำรด ำเนินกำรประชมุ และกำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทไว้อย่ำงชดัเจน 

ภาวะผู้น าและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบตอ่กำรก ำหนดวิสยัทศัน์ ภำรกิจ กลยทุธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ 
และงบประมำณของบริษัท โดยก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้  
เพ่ือติดตำมผลด ำเนินงำนของบริษัท และรับทรำบเร่ืองด ำเนินกำรที่ส ำคญัของฝ่ำยจดักำร  รวมถงึได้จดัให้มีกลไก
ในกำรก ำกบัดแูล ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ทัง้ระยะสัน้ 
และระยะยำว   

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยเปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท ดงันี ้

 วิสัยทศัน์ 

“เป็นผู้น ำและสร้ำงสรรค์ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น เพ่ือคณุภำพชีวิตท่ีดีของคนรุ่นใหม่” 
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พันธกจิ 

1. รักษำคุณภำพกำรผลิตและกำรบริกำรธุรกิจ ทำงด้ำนอำหำร เบเกอร่ี และเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภำพ 
มุ่งมั่นสร้ำงและรักษำควำมนิยมของผู้บริโภค ในสินค้ำของ "โออิชิ" ให้มีควำมต่อเน่ือง อีกทัง้ให้
ควำมส ำคญักบักำรผลิตสินค้ำให้ได้มำตรฐำน มีกำรจดักำรด้ำนสขุลกัษณะท่ีดี 

2. เลือกใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภำพปลอดภัยและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ เพ่ือให้ได้รับกำร
ยอมรับ จำกทัง้ตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

3. ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงตอ่เน่ือง โดยกำรน ำเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมำใช้ในกระบวนกำรผลิต 
กำรวิจยั และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์   

4. เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตและกำรแข่งขนั ในด้ำนรำคำและด้ำนคณุภำพ กบัคู่แข่งขนั ทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยผลกัดนัให้เศรษฐกิจของประเทศไทย มีควำมเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจมำกขึน้ 

กรรมกำรของบริษัททุกท่ำนเป็นบุคคลผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ    
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับกำรเสนอเป็นกรรมกำรจะต้องผ่ำนกระบวนกำรสรรหำท่ีโปร่งใสโดย
คณะกรรมกำรสรรหำ  ทัง้นี ้บุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอเป็นกรรมกำรท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรจะ
ได้รับกำรบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมเพ่ือเสนอต่อผู้ ถือหุ้ น  โดยบริษัทจะเปิดเผยประวัติ  คุณวุฒิ 
ประสบกำรณ์ และกำรถือหุ้ นในบริษัทของกรรมกำรทุกท่ำนในรำยงำนประจ ำปี ส ำหรับกรรมกำรอิสระบริษัท 
ได้ก ำำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระไว้เท่ำกับข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมกำรบริษัทขึน้ โดยคัดเลือกจำกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หลกัเกณฑ์ของ ตลท. และได้ผ่ำนกำรแตง่ตัง้จำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 12 ท่ำน 
ประกอบด้วยกรรมกำรท่ีเป็นผู้ บริหำรจ ำนวน 6 ท่ำน และกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้ บริหำรจ ำนวน 6 ท่ำน โดยใน
จ ำนวนกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำรนีเ้ป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน ซึ่ง 3 ท่ำนด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทด้วย โดยมีคุณสมบัติตำมกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์  รวมทัง้มีควำมอิสระในกำร
บริหำรงำนตรวจสอบอีกด้วย 
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การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรของบริษัทเป็นคนละบุคคลกนั เพ่ือแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำรก ำกับ
ดูแล และหน้ำท่ีในกำรบริหำรจัดกำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน โดยในกำรบริหำรงำนต้องด ำเนินกำรภำยใต้กำร
อนุมตัิเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่กลุ่มต่ำง  ๆ รวมถึงจดัให้มี
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือช่วยในกำรสอบทำน และถ่วงดลุอ ำนำจคณะกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยจดักำรมีกำร
แบ่งแยกหน้ำท่ีอย่ำงชดัเจน โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในนโยบำยภำพรวม 
เช่น วิสยัทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ และนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร ในขณะท่ีฝ่ำยจัดกำรมีหน้ำท่ีในกำรบริหำรบริษัท
ตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ 

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรจ ำนวน 5 ชุด เพ่ือช่วยในกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน
ของบริษัท คือ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำร
สรรหำ และคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน โดยรำยละเอียดรำยช่ือ คุณสมบัติ และขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ี 
ของอนกุรรมกำรดงักลำ่วแสดงไว้ในข้อ 8 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ฉบบันี ้

การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมปกติเป็นประจ ำทุกไตรมำส และสำมำรถก ำหนดให้มี      
กำรประชุมพิเศษเพ่ิมได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน ทัง้วำระ
รับทรำบ และวำระเพ่ือพิจำรณำ ทัง้นี ้ก่อนกำรประชุมทุกครัง้ เลขำนกุำรบริษัทได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ พร้อม
ทัง้เอกสำรกำรประชมุท่ีครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมกำรแตล่ะท่ำนลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้
คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม ซึ่งในกำรประชุมแต่ละครัง้ กรรมกำร  
ทุกท่ำนสำมำรถอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเปิดเผย  โดยเลขำนุกำรบริษัทจะท ำหน้ำท่ีบันทึก          
กำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และหลงัจำกท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมจะ
ถกูจดัเก็บไว้พร้อมส ำหรับกรรมกำร และผู้ เก่ียวข้องสำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ  

ทัง้นี ้แม้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดไว้เป็นประจ ำทุกไตรมำสแต่ในระหว่ำงท่ีไม่มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยจัดกำรก็ได้มีกำรน ำส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้แก่กรรมกำรทุกท่ำนทรำบ
ทำงอีเมลล์ด้วยเป็นประจ ำทกุเดือน 
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ส ำหรับกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรได้มีกำรก ำหนดกำรประชุมไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ และสำมำรถ
ก ำหนดกำรประชมุเพ่ิมเติมได้ตำมควำมจ ำเป็นเช่นกนั รวมถงึ มีกำรจดัท ำบนัทกึรำยงำนกำรประชมุไว้ทกุครัง้ด้วย 

ทัง้นีร้ำยละเอียดจ ำนวนครัง้ท่ีประชมุ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรบริษัทแตล่ะท่ำนได้แสดงในข้อ 
8.1.7 หน้าท่ี 34 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ฉบบันี ้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรของบริษัทได้ระมดัระวงัถงึควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้
โดยได้ถือปฏิบัติ และดูแลมิให้ผู้บริหำรหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
นอกจำกนีร้ำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทซึง่เกิดกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะว่ำจ้ำงผู้ เช่ียวชำญ
อิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือน ำไปประกอบกำร
ตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้ นตำมแต่กรณีไป และเพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำย และแนวปฏิบัติในกำรป้องกนัมิให้กรรมกำร 
และพนักงำนของบริษัท แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน โดยก ำหนดให้กรรมกำร และพนักงำนหลีกเลี่ยงกำรท ำ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท 

นอกจำกนี ้เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยในกำรดูแล
รำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ำงชดัเจน โดยในกรณีท่ีกรรมกำรที่มีสว่นได้เสียในวำระ
ใดๆ กรรมกำรท่ำนนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำวำระดงักล่ำว รวมทัง้ก ำหนดนโยบำย
และวิธีกำรดแูลไมใ่ห้ผู้บริหำร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้ประโยชน์สว่นตวัด้วย 

การสืบทอดงาน 

บริษัท จดัให้มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำแผนสืบทอดต ำแหน่งท่ีครอบคลมุต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำรและ
ผู้บริหำรระดบัสงู เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษัทมีผู้บริหำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์อนัสำมำรถสืบทอด
ต ำแหน่งท่ีส ำคญัต่อไปในอนำคต และเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและเตรียมควำมพร้อมแก่ผู้บริหำรระดบัสงูในกำรสืบ
ทอดงำนหรือต ำแหน่งท่ีส ำคญัของบริษัท บริษัทจะจดัให้ผู้บริหำรระดบัสงูเร่ิมเข้ำรับกำรอบรมในหลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) เพ่ือสร้ำงพืน้ฐำนควำมเข้ำใจในหลักเกณฑ์กำร
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ปฏิบตัิหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมแล้ว
ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหำรในกำรปฏิบตัิงำนสนบัสนนุคณะกรรมกำรบริษัทด้วย 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลมุทุกด้ำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของ
บริษัทเป็นไปตำมเป้ำหมำย ข้อบังคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบ และถ่วงดุลท่ีมี
ประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอในกำรปกป้อง รักษำ และดูแลเงินทุนของผู้ ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท ก ำหนด
ล ำดบัชัน้ของกำรอนุมตัิ และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร และพนกังำน ก ำหนดระเบียบกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็น
ลำยลักษณ์อักษร มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไป   
อย่ำงถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตำมท่ีระเบียบก ำหนดไว้ รวมทัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแล       
กำรด ำเนินงำนและบริหำรงำนของบริษัท เพ่ือให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ ระบบรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีน่ำเช่ือถือ โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีได้รับรำยงำนโดยตรงจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของ
บริษัท 

บริษัทได้ส่งเสริมและสนบัสนนุให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบตัิหน้ำท่ีตรวจสอบ และถ่วงดลุได้อย่ำง
เต็มท่ีโดยให้ขึน้ตรงและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำกำรปฏิบัติงำนของบริษัทได้
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัดและมีประสิทธิภำพ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ท่ีจัดขึน้แต่ละครัง้ หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบท่ีส ำคัญให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรับทรำบ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรส่งรำยงำนควำมเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ำย
บริหำรรับทรำบวำ่ควรปรับปรุงงำนในด้ำนใดบ้ำง 

การบริหารความเสี่ยง 

ในกำรประกอบธุรกิจย่อมมีควำมเสี่ยงอยู่ตลอดเวลำ ทัง้จำกปัจจยัภำยในและภำยนอก ซึง่คณะกรรมกำร
บริษัทได้ตระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรบริหำรและจดักำรควำมเสี่ยงตำ่ง ๆ อนัอำจเกิดข้นกบับริษัท โดยได้จดัให้มี
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร และผู้บริหำรครอบคลุมทุกหน่วยงำนท่ีส ำคัญของ
บริษัท เพ่ือรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงของทัง้องค์กร ซึง่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะร่วม
ปรึกษำหำรือเพ่ือประเมินปัจจยัควำมเสี่ยง พร้อมแนะน ำแนวทำงแก้ไขหรือบรรเทำผลลบจำกปัจจยัควำมเสี่ยงต่ำง ๆ  
และมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรด้วย รวมถึงจัดท ำเป็นรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงเพ่ือรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำสด้วย  
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นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้นโยบำยและหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะ
ทบทวนและปรับปรุงหลกักำรดแูลกิจกำรที่ดีทกุปี เพ่ือให้เหมำะสมกบักำรเปลี่ยนแปลงซึง่อำจเกิดจำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจ สภำพแวดล้อม สถำนกำรณ์ รวมทัง้กฎระเบียบและข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

อย่ำงไรก็ดี ในปี 2556 บริษัทได้ด ำเนินกำรและปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรดงักล่ำวได้เป็น
อย่ำงด ี 

9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงสุด 

กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระ และ/หรือ

มีต าแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น  

คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผู้ พิจำรณำสรรหำกรรมกำรทดแทนโดยพิจำรณำคดัสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 68 แห่ง
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้มี
ประสิทธิภำพ จำกนัน้จงึน ำเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้กำรแตง่ตัง้โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี  ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือ

หลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร

เท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับ       
กำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงมีหรือ  
พงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

ส ำหรับกำรสรรหำคดัเลือกบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร คณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้ พิจำรณำสรรหำ
ผู้บริหำรระดบัตัง้แตผู่้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป เพ่ือน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
แต่งตัง้ต่อไป รวมถึง จัดให้มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำแผนสืบทอดต ำแหน่งท่ีครอบคลุมต ำแหน่ง
กรรมกำรผู้ จัดกำรและผู้ บ ริหำรระดับสูงดังกล่ำว เพ่ือให้มั่นใจว่ำบ ริษัทมีผู้ บ ริหำรท่ีมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์อนัสำมำรถสืบทอดต ำแหน่งท่ีส ำคญัตอ่ไปในอนำคต  
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบจำกคณุสมบตัิของผู้ ท่ี
จะได้รับกำรแต่งตัง้เข้ำเป็นกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทโดยกรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิในวำระกำรด ำรงต ำแหน่งดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช ำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องตำมมำตรำ 
258 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย 

2. ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำ 
ท่ีได้เงินเดือนประจ ำจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับ
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่  นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง กิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุม
กิจกำรอื่น ๆ ท่ีกลำ่วข้ำงต้น หรือไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้มีอ ำนำจควบคมุในกิจกำรท่ีกลำ่ว
ข้ำงต้น เว้นแตไ่ด้พ้นจำกลกัษณะดงักลำ่วแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนได้รับกำรแตง่ตัง้ 

3. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หุ้ นสว่น หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ
ของกิจกำรท่ีมี หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือให้บริกำรทำงวิชำชีพกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในล ำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่  
นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรท่ีกล่ำวข้ำงต้น  
ในลักษณะท่ีอำจขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน เว้นแต่ได้พ้นจำก
ลักษณะดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตัง้ โดยควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว
หมำยควำมถงึควำมสมัพนัธ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) รำยกำรท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รำยกำรเช่ำ/ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำร
เก่ียวกบัสินทรัพย์/บริกำร รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน มลูค่ำ
รำยกำรตัง้แต่ 20 ล้ำนบำท หรือตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ
ของบริษัทแล้วแตจ่ ำนวนใดต ่ำกวำ่ 

(2) กำรให้บริกำรทำงวิชำชีพอื่นนอกจำกกำรให้บริกำรด้ำนสอบบัญชี เช่น  
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ท่ีปรึกษำกฎหมำย กำรประเมินรำคำทรัพย์สิน มูลค่ำ
รำยกำรเกิน 2 ล้ำนบำทตอ่ปี 

ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพดงักล่ำวข้ำงต้นต้องได้รับอนุมตัิ
โดยมีมติเป็นเอกฉันท์จำกคณะกรรมกำรบริษัทเสียก่อน เพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีควำมจ ำเป็น
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และสมควร และให้เปิดเผยควำมสมัพนัธ์ดงักลำ่วของกรรมกำรอิสระรำยท่ีเก่ียวข้องใน
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56 -1) / รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) / 
หนงัสือเชิญประชมุ (กรณีตอ่วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระรำยท่ีเก่ียวข้อง) 

4. ไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญ ชีของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม  
บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมในกิจกำรท่ีกล่ำวข้ำงต้น รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร  
ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชีท่ีมีผู้ สอบบัญชีดังกล่ำว  
สงักดัอยู่ เว้นแตไ่ด้พ้นจำกลกัษณะดงักลำ่วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนได้รับกำรแตง่ตัง้ 

5. ไม่มีควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ี
เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

6. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับแต่งตัง้เพ่ือเป็นตวัแทนกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

7. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 
8. กรณีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตดัสินใจเร่ืองกำรด ำเนินกิจกำรของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคล
ท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) 
สำมำรถท ำได้ โดยกรรมกำรอิสระรำยนัน้ต้องไมเ่ป็นกรรมกำรตรวจสอบด้วย 

9. สำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล ำดบั
เดียวกัน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระในบริษัท
เหล่ำนัน้ และค่ำตอบแทนรวมท่ีได้รับในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 
และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
นโยบายและการด าเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของ
กจิการและสังคมโดยรวม (CSR-in-process) 

 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท ยึดมั่นในแนวทำง CSR-in-process ซึ่งเป็นกำรด ำเนิน

ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีอยู่ในกระบวนหลกัของกิจกำร โดยท ำธุรกิจท่ีหำก ำไรอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม
มำเป็นเวลำนำนแล้ว เช่น กำรป้องกันหรือก ำจัดมลพิษในกระบวนกำรผลิตเพ่ือไม่ใ ห้ส่งผลกระทบต่อชุมชน กำร
ผลิตสินค้ำและบริกำรท่ีมีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมข้อก ำหนดในฉลำกผลิตภัณฑ์ กำรเปิดเผยข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคอย่ำงถูกต้องครบถ้วน กำรชดเชยควำมเสียหำยให้แก่ลูกค้ำท่ีเกิดจำกควำมผิดพลำดและ
ควำมบกพร่องของพนกังำน ซึง่กำรด ำเนินควำมรับผิดชอบเหลำ่นี ้ถือเป็นกิจกรรมท่ีอยู่เวลำท ำงำนปกติของกิจกำร 
โดยแบ่งแนวทำงปฏิบตัิได้ 8 หวัข้อ ดงันี ้
 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัท ด ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี   โดยยึดหลกัธรรมำภิบำล  จรรยำบรรณธุรกิจ  มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ ใช้กลยุทธ์ในกำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมด้วย
คณุภำพท่ีดีท่ีสดุของผลิตภณัฑ์และกำรบริกำร  กลำ่วคือ ให้ผู้ ใช้สินค้ำและบริกำรได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้
ด้ำนคุณภำพและรำคำ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำยได้รับกำรปฏิบัติท่ีเป็นธรรม และดูแลพนักงำนให้ได้รับ
ผลประโยชน์และมีคณุภำพชีวิตท่ีดีรวมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนกำรลงทนุในอตัรำท่ีเหมำะสม 

 
2. การต่อต้านทุจริต 

บริษัท ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ยึดมั่นในควำมถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทำงในกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมและปลูกฝังให้ผู้ บริหำรและพนักงำนปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีกำรสร้ำงควำมส ำเร็จของงำนภำยใต้กำรท ำงำนท่ีทุจริต 
บริษัทจงึมีนโยบำยปฏิบตัิตำมกฎหมำยตอ่ต้ำนทจุริต คอร์รัปชัน่ โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิดงันี  ้
2.1 สร้ำงจิตส ำนกึ คำ่นิยม  ทศันคติให้กบัพนกังำนในกำรปฏิบตัิงำนตำมกฎระเบียบด้วยควำมซื่อสตัย์

สจุริต 
2.2  จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ มีกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้

เหมำะสม 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 71 

2.3  ห้ำมไมใ่ห้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนกังำนกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรเรียกร้อง หรือยอมรับ
ซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ในทำงมิชอบ หรืออำจท ำให้บริษัทเสียผลประโยชน์อนัชอบธรรม 

2.4  ห้ำมมิให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนกังำนให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น
ใดแก่บคุคลภำยนอก เพ่ือจงูใจให้กระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำอนัส่งผลตอ่บริษัท  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพ บริษัท ให้ควำมส ำคญักบัสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐำน ด้วยกำร
ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมควำมเสมอภำค ไม่แบ่งแยก กีดกัน เพศ ชนชัน้  และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ 

 
4. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

เพ่ือควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัท ลดทอนวิกฤตทำงบุคลำกรให้เล็กลง ด้วยกำรส่งเสริมและ
สนบัสนุนกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงรับผิดชอบตอ่สงัคม ภำยใต้หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ
ของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ทรัพยำกรมนษุย์ (Human Resource Management) และพฒันำทรัพยำกร
มนุษย์ (Human Resource Development) เร่ิมต้นตัง้แต่กำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน หรือควำมเสมอ
ภำคกนัในกระบวนกำรคดักรองและจดัสรรบุคลำกรจำกทกัษะในวิชำชีพประจ ำระดบัต ำแหน่งใด ๆ ร่วม
ด้วยกำรพิจำรณำสิทธิประโยชน์ ทัง้รำยได้ และสวสัดิกำรต่ำง ๆ ตำมสมควร รวมทัง้กำรพิจำรณำโอกำส
และควำมก้ำวหน้ำ อำทิ ปรับเลื่อนระดบัต ำแหน่งท่ีเหมำะสม เป็นต้น 
นอกจำกนี ้ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ด้วยกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรม
กำรฝึกอบรมพิเศษ หรือเทรนน่ิง (Training) ส ำหรับบคุลำกรระดบัตำ่ง ๆ เพ่ือพฒันำทกัษะ ควำมสำมำรถ 
ควำมช ำนำญ และทศันคติท่ีดี เสริมประสิทธิภำพในหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในปัจจุบัน และอนำคต 
อำทิ โครงกำร โออิชิ “ให้” การศึกษา ด้วยกำรส่งมอบโอกำสทำงกำรศกึษำให้กบัพนกังำน โดยร่วมกับ
วิทยำลยักำรอำชีพบำงปะกง จดักำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำกำรบญัชี หลกัสตูรประกำศนียบตัรวิชำชีพ 
(ปวช.) และตอ่ยอดด้วยกำรร่วมกบัวิทยำลยัศิลปหตักรรมกรุงเทพฯ จดักำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำกำร
บริหำรธุรกิจ และสำขำวิชำกำรจดักำรธุรกิจค้ำปลีก หลกัสตูรประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สงู (ปวส.) เป็น
ต้น  

 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

เพ่ือส่งมอบสินค้ำและบริกำรท่ีเหนือชัน้ บริษัท จึงให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำร ในภำคธุรกิจ
อำหำร โออิชิ กรุ๊ป ใช้กลยุทธ์ “QSC + 2Vs” โดย Q - Quality of Product นัน้หมำยถึงคุณภำพของ
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อำหำรท่ีผ่ำนกำรปรุงแต่งอย่ำงถูกสุขลกัษณะ ผ่ำนกำรคดัสรรเลือกใช้แต่วตัถุดิบธรรมชำติท่ีสะอำด สด 
ใหม่ และปลอดภัย ภำยใต้ระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสินค้ำและบริกำร “IQHSM” (Integrated 
Quality Hygiene Safety Management) หรือ “คุณภาพ-สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร

เชิงบูรณาการสากล” ประยุกต์รวมข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนสำกลซึง่ได้แก่  ISO 9001 (2008), Codex 
GMP/GHP 2003, และ Codex HACCP 2003  มุ่งเน้นกำรควบคุมและตรวจสอบ ทัง้คุณภำพวตัถุดิบ 
คุณภำพอำหำร และคุณภำพบริกำร โดย โออิชิ กรุ๊ป เป็นบริษัทแรกในภูมิภำคเอเชียท่ีมีกำรน ำระบบ
ดงักลำ่วนีม้ำบริหำรจดักำรร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นชัน้น ำในเครือโออิชิตัง้แตปี่ 2551 เป็นต้นมำ 
ขณะท่ีภำคธุรกิจเคร่ืองดื่ม โออิชิ กรุ๊ป ถือเป็นต้นแบบในเมืองไทยท่ีน ำเทคโนโลยีกำรผลิตและบรรจุเย็น
แบบปลอดเชือ้ (Cold Aseptic Filling) จำกประเทศญ่ีปุ่ นมำใช้ในกระบวนกำรผลิตเคร่ืองดื่มน ำ้ชำเขียว 
“โออิชิ กรีนที” ซึ่งเทคโนโลยีกำรผลิตดงักล่ำว จะช่วยคงไว้ซึง่รสชำติ คณุค่ำ และวิถีกำรชงชำแบบต้น
ต ำรับของญ่ีปุ่ น ด้วยวตัถุดิบใบชำเขียวจำกธรรมชำติ ทัง้ยังเป็นโรงงำนแห่งแรกในประเทศไทย ท่ีน ำ
เทคโนโลยีกำรผลิตแบบกรอง 2 ชัน้ ในห้องฆ่ำเชือ้ (Double Clean Room) มำใช้ซึง่ถือเป็นกระบวนกำร
ผลิตภำยใต้สภำพแวดล้อมท่ีสะอำดท่ีสดุ เทียบเท่ำห้องผ่ำตดัในโรงพยำบำล  

 
6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

หนึ่งในนโยบำยส ำคญัของบริษัท นอกจำกพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลสงูสดุแล้ว บริษัท ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงรับผิดชอบและยัง่ยืน
ให้เป็นรูปธรรมควบคู่กนัไปด้วย ยกตวัอย่ำงเช่น โรงงำนผลิตชำเขียวพร้อมดื่มโออิชิ  กรีนที ตัง้อยู่ภำยใน
นิคมอตุสำหกรรมนวนคร ถือเป็นโรงงำนท่ีออกแบบบนพืน้ฐำนของกำรเป็นโรงงำนสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
ท่ีมีควำมทนัสมยัระดบัโลก ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีเพ่ือกำรประหยดัพลงังำนมำใช้ อำทิ กำรใช้ระบบปรับ
อำกำศแบบ Econo-Pilot Cooling System แบบเดียวกับท่ีใช้ในอตุสำหกรรมญ่ีปุ่ น กำรใช้ผนังเบำ เพ่ือ
ช่วยลดกำรดูดซับควำมร้อนจำกภำยนอกอำคำร โดยสำมำรถช่วยประหยัดพลังงำนได้สูงสุดถึง 50% 
นอกจำกนีย้งัออกแบบอำคำรให้มีกำรใช้แสงธรรมชำติภำยในตวัอำคำรให้มำกท่ีสดุ ช่วยลดกำรใช้ไฟฟ้ำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนัน้ยงัน ำกระบวนกำรผลิตแบบแห้ง (Dry Filling Process) มำใช้ เพรำะ
ช่วยลดกำรใช้น ำ้ในกระบวนกำรผลิต และไมก่่อให้เกิดสำรเคมีตกค้ำง 

 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

เป็นเวลำกว่ำ 10 ปี ท่ีบริษัท เข้ำไปด ำเนินกิจกำรในเขตนิคมอตุสำหกรรมนวนคร จงัหวดัปทุมธำนี และ
นิคมอสุำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนในพืน้ท่ีนัน้ๆ ช่วยให้คนในชมุชนได้มีอำชีพ
และมีรำยได้ท่ีพอเพียง  
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8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR 
บริษัท สร้ำงสรรค์ "นวตักรรม" CSR ท่ีเกิดจำกกำรใส่ใจสงัคมและสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรสร้ำงสรรค์บรรจุ
ภณัฑ์แบบขวดใส (PET) ท่ีผลิตด้วยเทคโนโลยีทนัสมยั ท ำให้ใช้พลำสติกน้อยลงถงึ 30% เม่ือเปรียบเทียบ
กบักำรผลิตแบบบรรจรุ้อน (Hot Filling) ท ำให้บรรจภุณัฑ์มีน ำ้หนกัเบำขึน้ สง่ผลให้ช่วยประหยดัพลงังำน
และเชือ้เพลิงในกำรขนส่ง ถือเป็นกำรน ำนวตักรรมซึ่งเป็นขีดควำมสำมำรถหลกัมำพัฒนำสู่นวตักรรม 
CSR เพ่ือสงัคม 
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การบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการด าเนินธุรกจิปกติ (CSR after process) 

การด าเนินงานด้านกจิกรรมเพื่อสังคม 

บริษัท มีเจตนำรมณ์ท่ียึดมัน่ในกำรเป็นองค์กรที่ด ำเนินธุรกิจด้วยหลกัธรรมำภิบำลควบคู่ไปกบั
ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสูงสดุ บริษัทมุ่งมัน่ในกำรสนบัสนุนกำรด ำเนิน
กิจกำรเพ่ือสงัคมและชุมชน พร้อมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรด ำเนินกิจกรรมท่ีมี
รูปแบบท่ีหลำกหลำย ภำยใต้โครงกำร “ให้” ซึ่งถือเป็นแกนหลักของบริษัทในกำรสร้ำงสรรค์
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมท่ีมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ อำทิ กิจกรรมด้ำน
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้ำนกำรศกึษำ กิจกรรมด้ำนกำรพฒันำเด็กและเยำวชน กิจกรรมด้ำนกำร
ส่งเสริมคณุภำพชีวิตของคนในสงัคม ตลอดจนกำรให้ควำมช่วยเหลือเฉพำะหน้ำแบบเร่งด่วน
เม่ือเกิดภยัพิบตัิ โดยสรุปกิจกรรมท่ีบริษัทได้ด ำเนินกำรในปีท่ีผ่ำนมำ ดงันี ้

 
1)   กจิกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
           1.1)  การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบอุทกภัยบริเวณภาคกลางฝ่ังตะวันออก 

และภาคอีสานตอนใต้ 
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ในปี 2556 หลำยจังหวดับริเวณภำคกลำงฝ่ังตะวนัออกและภำคอีสำนตอนใต้ประสบอุทกภัย 
ประชำชนในพืน้ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนเป็นอนัมำก บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะ
หนึ่งในองค์กรท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมได้เล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรให้ควำม
ช่วยเหลือ เพ่ือช่วยบรรเทำทกุข์แก่ประชำชนท่ีได้รับผลกระทบจำกภยัพิบตัิทำงธรรมชำติในครัง้นี ้
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จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงำนทัง้ภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรกำรกุศล และจิตอำสำจำกทัง้ภำยใน
และภำยนอกองค์กร ภำยใต้โครงกำร “ให้” โออิชิ รวมน ำ้ใจ ช่วยผู้ ประสบภัยน ำ้ท่วม โดยมี
พนักงำนอำสำสมัครและจิตอำสำลงพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้กว่ำ 200 คน ร่วมแพ็คถุงยังชีพ ซึ่งเป็น
เคร่ืองอปุโภคบริโภคท่ีจ ำเป็น อำทิ ข้ำวสำร อำหำรแห้ง ผ้ำอนำมยั ยำกนัยงุ น ำ้ดื่ม ยำรักษำโรค 
ฯลฯ แล้วลงพืน้ท่ีบริจำคถุงยงัชีพถึงมือผู้ประสบภยัจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 2,000 ชุด และอำหำรปรุง
สดรวม 5,000 กล่อง โดยลงพืน้ท่ีเป้ำหมำยระหว่ำงวนัท่ี 20 – 30 ตุลำคม 2556 ทัง้หมด 5 จุด 
ได้แก่ 
 ครัง้ท่ี 1 ร่วมกบัอบต. บำงกระเจ็ด และชมรมวิทยสุมคัรเลน่แห่งประเทศไทย ต ำบลบำงกระ

เจ็ด อ ำเภอบำงคล้ำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
 ครัง้ท่ี 2 ร่วมกบัมลูนิธิ 1,500 ไมล์ ต ำบลปำกน ำ้ อ ำเภอบำงคล้ำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
 ครัง้ท่ี 3 ร่วมกับ โครงกำรเจ็ดสีช่วยชำวบ้ำน ช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย อ ำเภอพิมำย 

จงัหวดันครรำชสีมำ 
 ครัง้ท่ี 4 ร่วมกับอ ำเภอพนมสำรคำม และอบต.หนองแหน  อ ำเภอพนมสำรคำม จังหวัด

ฉะเชิงเทรำ 
 ครัง้ท่ี 5 ร่วมกับสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) และ

อบต. บำงสมบรูณ์ อ ำเภอองค์รักษ์ จงัหวดันครนำยก 
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1.2)    โครงการสุขใจที่ “ให้” ตอนปันน า้ให้น้อง 
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เป็นโครงกำรท่ีเกิดขึน้ ภำยใต้กำรฝึกอบรม “Oishi Leadership รุ่นท่ี 1” ของพนักงำนในส่วน
ของโรงงำน โดยตระหนักว่ำเยำวชนเป็นหน่วยส ำคัญในกำรพัฒนำสังคมให้เติบโตก้ำวหน้ำ  
ปัจจยัท่ีจะน ำมำสูก่ำรพฒันำท่ียัง่ยืนคือกำรศกึษำ  กำรศกึษำท่ีดี ควรควบคู่ไปกบักำรมีปัจจยั 4  
ท่ีเหมำะสม โดยอำหำรและน ำ้ดื่มส ำหรับเยำวชนในวัยศึกษำเล่ำเรียนนัน้เป็นแหล่งก่อเกิด
พลงังำนท่ีจะกระตุ้นพฒันำควำมคิดและสขุภำพท่ีดี แตห่ำกเยำวชนเหล่ำนีอ้ำศยัอยู่ในแหลง่ท่ีมี
สขุอนำมยัไมเ่หมำะสม ก็จะสง่ผลถงึพฒันำกำรของเยำวชนเหลำ่นัน้  จำกกำรลงพืน้ท่ีศกึษำของ
ทีมงำนพนกังำนท่ีรับผิดชอบโครงกำรดงักล่ำว พบวำ่ปัจจยัส ำคญัท่ียงัขำดแคลนมำกคือน ำ้ท่ีใช้
ในกำรอปุโภค บริโภคของชมุชน เพรำะพืน้ท่ีตัง้ห่ำงไกลจำกควำมเจริญ ขำดแคลนระบบน ำ้ดื่ม-
น ำ้ใช้ท่ีมีมำตรฐำน ประกอบกบัในพืน้ท่ีดงักลำ่วนัน้ น ำ้ท่ีใช้งำนมีควำมกระด้ำงสงู จงึเป็นกำรจุด
ประกำยควำมคิดของทีมงำนในเร่ืองกำรใช้ทรัพยำกร ศกัยภำพ และควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีมี 
จำกกำรได้ท ำงำนอยู่ในบริษัทท่ีเป็นหนึ่งในเร่ืองน ำ้ดื่มและเคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภำพของประเทศ จึง
เกิดเป็นโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมขึน้ ท่ีโรงเรียนบ้ำนหินดำด อ ำเภอ   ปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ เพ่ือร่วมแบ่งปันให้กบัเยำวชนท่ีเป็นอนำคตของชำติในพืน้ท่ีห่ำงไกล สร้ำงรอยยิม้
และเป็นสว่นเลก็ๆ ในกำรเสริมสร้ำงสขุภำพท่ีดีให้กบัเยำวชน และสง่เสริมคณุภำพชีวิตท่ีดีย่ิงขึน้
ของคนในชุมชน อีกทัง้เป็นกำรต่อยอดตำมนโยบำยของบริษัทในกำรร่วมสร้ำงประโยชน์ เพ่ือ
กำรอยู่ร่วมกนัระหวำ่งธุรกิจและชมุชนอย่ำงมีควำมสขุและยัง่ยืน 
โครงกำรสขุใจท่ี “ให้” ตอนปันน ำ้ให้น้อง ด ำเนินงำนระหวำ่งเดือนกนัยำยน – ธนัวำคม 2556 ซึง่
สร้ำงกำรมีสว่นร่วมระหวำ่งชมุชน พนกังำน โรงเรียน  จำกกำรท ำงำนร่วมกนักวำ่ 1,000 คน โดย
กำรปรับปรุงระบบน ำ้บริโภคและแหลง่จดัเก็บน ำ้ส ำรองเพ่ือใช้ในกำรอปุโภค-บริโภคของโรงเรียน
บ้ำน หินดำด ด้วยงบประมำณรวมทัง้สิน้ 141,000 บำท โดยทีมงำนและพนักงำนได้จดัหำ
รำยได้ในกำรด ำเนินกำรทัง้หมดด้วยตนเอง จำกกำรออกแบบและจ ำหน่ำยเสือ้ยืดโครงกำร และ
มีกำรประชำสมัพันธ์โครงกำรให้รับรู้ในวงกว้ำงผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของบริษัท อำทิ งำนอีเวนต์ 
โซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยในวนัท่ีส่งมอบงำนในวนัท่ี 24 ธันวำคม 2556 ยงัจดักิจกรรมสนัทนำกำร
กับนักเรียนในโรงเรียน กิจกรรมกลุ่มสร้ำงงำนฝีมือ กำรจัดฝึกอบรมและสอนให้นักเรียนและ
บุคคลำกรของโรงเรียน สำมำรถใช้งำนและดูแลรักษำระบบน ำ้ได้อย่ำงถูกต้อง ตลอดจนกำร
ติดตำมผลเพ่ือตรวจสอบสภำพของอุปกรณ์และกำรบ ำรุงรักษำของทำงโรงเรียน พร้อมให้
ค ำแนะน ำอย่ำงเป็นระบบอีกด้วย  
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2)  กจิกรรมด้านการพัฒนาเดก็และเยาวชน 
2.1)    โครงการ โออชิ ิ“ให้” ปันน า้ใจให้น้อง  
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เป็นโครงกำรเพ่ือสงัคมประจ ำปีของบริษัท โดยเมื่อเดือนพฤศจิกำยนปี 2556 ท่ีผ่ำนมำ  คณะ
ผู้ บ ริหำรและพนักงำนจ ำนวนกว่ำ 250 คน  ได้ไปจัดกิจกรรมสันทนำกำร รวมทัง้มอบ
ทุนกำรศึกษำ อุปกรณ์กำรเรียน และอุปกรณ์กีฬำให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดเขำน้อย ซึ่งเป็น
โรงเรียนระดบัประถมศกึษำ มีนกัเรียนประมำณ 70 คน ตัง้อยู่ท่ีต ำบลวงัด้ง อ ำเภอเมือง จงัหวดั
กำญจนบุรี ซึ่งแม้โรงเรียนอยู่ห่ำงจำกตัวเมืองกำญจนบุรีเพียง 35 กิโลเมตร แต่ควำมเจริญ
ทำงด้ำนสำธำรณูปโภคยงัเข้ำไมถ่ึง ผู้ปกครองของนกัเรียนสว่นใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 
มีฐำนะยำกจน  

 
2.2)    โครงการ “ให้” โออิช.ิ..ชวนท าดีปี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โออิชิ กรุ๊ป ร่วมสร้ำงสรรค์สงัคมแห่งกำรให้...ไมรู้่จบ สำนต่อโครงกำร “ให้” โออิชิ...ชวนท ำดีปี 3 
โดยร่วมกบักลุ่ม “สร้ำงรอยยิม้ แบ่งปันน ำ้ใจ” และจิตอำสำจำกเฟซบุ๊คเพจ โออิชิ นิวส์ สเตชั่น 
จ ำนวน 50 คน ส่งมอบโอกำสดีๆ ให้กบัน้องๆ จำกมลูนิธิเดก็อ่อนในสลมั ในพระอปุถมัภ์สมเด็จ
พระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวฒันำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ ผ่ำนกิจกรรม “มูฟว่ี 
ฟอร์ คิดส์” ครัง้ท่ี 3 ในเดือนพฤษภำคม 2556 ท่ีผ่ำนมำ โดยพำเด็กๆ ไปอิ่มอร่อยไปกบัอำหำร
ญ่ีปุ่ นขนำนแท้ท่ีภตัตำคำรบุฟเฟต์ญ่ีปุ่ น “โออิชิ บุฟเฟต์” หลงัจำกนัน้จงึไปผจญภยัใต้ท้องทะเล
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กับภำพยนตร์กำร์ตูนแอนนิเมชั่นเร่ือง “แซมมี่” ต.เต่ำ ซ่ำส์ไม่มีเบรก ภำค 2 ณ โรงภำพยนตร์      
เอส เอฟ ซีเนมำ่ ซิตี ้สำขำ เซน็ทรัลพลำซำ รัตนำธิเบศร์ 

 
  2.3)    บริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาชุดพเิศษของโออชิ ิกรีนที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สำนต่อภำรกิจเติมควำมสดช่ืน เต็มจังหวะชีวิต ให้เยำวชนไทยเดินสำยทั่วประเทศ ส่ง
มอบอุปกรณ์กีฬำชุดพิเศษของโออิชิ กรีนที ประกอบด้วย ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูก
บำสเกตบอล และตะกร้อฝึกซ้อม บรรจใุนถงุตำข่ำยดีไซน์พิเศษ และผลิตภณัฑ์ชำเขียวพร้อมดื่ม
โออิชิ กรีนที ยเูอชที มลูค่ำ รวมทัง้สิน้ 555,000 บำท ให้แก่เยำวชนใน จ.อดุรธำนี จ.เชียงใหม ่จ.
ขอนแก่น จ.พิษณุโลก และจ.สงขลำ ตำมล ำดับ ระหว่ำงเดือนสิงหำคม – พฤศจิกำยน 2556 
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกีฬำให้กับเยำวชนในจังหวัด ตลอดจน
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สนบัสนุนให้เยำวชนไทยใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ เพ่ือมีร่ำงกำยสดช่ืนแข็งแรง เพ่ือเป็นก ำลัง
ส ำคญัของครอบครัวและประเทศชำติสืบตอ่ไป 

 

2.4) โครงการน า้ใจพี่ “ให้” น้อง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรน ำ้ใจพ่ี “ให้” น้อง เกิดจำกกำรรวมตวัของกลุ่มพนกังำนอำสำสมคัรของบริษัท โดยเมื่อ
เดือนพฤษภำคม 2556 ท่ีผ่ำนมำ ได้เดินทำงไปมอบทุนกำรศกึษำท่ีได้จำกกำรระดมเงินบริจำค
ของพนักงำน รวมทัง้อุปกรณ์กำรเรียน อุปกรณ์กีฬำ และผลิตภัณฑ์อำหำรและเคร่ืองดื่มของ
บริษัท ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้ำนเหมืองแร่ อีต่อง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษำ มีนักเรียน
ประมำณ 50 คน ตัง้อยู่ท่ีหมู่ 1 บ้ำนอีต่อง ต.ปิล็อก อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี ซึง่เป็นเส้นทำง
เหมืองเก่ำของจังหวดั ห่ำงจำกตัวเมือง 213 กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นเทือกเขำสลับซับซ้อน 
และมีอำณำเขตติดตอ่กบัประเทศพมำ่ 
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2.5)   การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มอย่างต่อเน่ืองในการจัดงานวันเดก็แห่งชาตใิห้กับ  
   หน่วยงานต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สนับสนุนผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มอย่ำงต่อเน่ืองในกำรจดังำนวนัเด็กแห่งชำติให้กบัหน่วยงำนต่ำงๆ 
อำทิ ศนูย์เยำวชนบำงนำ โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหำนคร โดยในปี 2556 ท่ีผ่ำนมำ ผลิตภณัฑ์ 
โออิชิ กรีนที ยเูอชที ได้เชิญชวนเยำวชนไทยร่วมกิจกรรมเสริมสร้ำงกำรมีสขุภำพท่ีดี ณ บธูโออิชิ 
กรีนที โซนเรียนรู้ร่วมพัฒนำเด็กไทยสดใสสู่อนำคต ในงำนวนัเด็กแห่งชำติท่ีท ำเนียบรัฐบำล 
พร้อมกิจกรรม มีท แอนด์ กรีท แบบใกล้ชิดกบั โออิชิ เนโกะ    มำสคอท แมวกวกั สดุน่ำรักจำก
ญ่ีปุ่ น ท่ีมำชวนให้น้องๆ เยำวชน ออกก ำลงักำยร่วมกนัอย่ำงสนกุสนำน 

3)  กจิกรรมด้านการศึกษา 

3.1)  เปิดเยี่ยมชมโรงงาน 
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บริษัท เปิดโรงงำนผลิตและบรรจุชำเขียวพร้อมดื่มโออิชิ กรีนที ภำยในนิคมอตุสำหกรรมนวนคร 
จงัหวดัปทุมธำนี ต้อนรับคณำจำรย์และนิสิต-นกัศกึษำจำกสถำบนัทัว่ประเทศ ซึง่เป็นอำจำรย์ท่ี
ปรึกษำและผู้สมคัรประกวดแผนกำรตลำด J-MAT Award ครัง้ท่ี 23 ในเดือนพฤศจิกำยน 2556 
ท่ีผ่ำนมำ เพ่ือให้เข้ำเย่ียมชมโรงงำนผลิตและบรรจุเคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่มมำตรฐำนระดบั
โลก และให้ควำมรู้เก่ียวกับกระบวนกำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพ ควำมปลอดภัยสูงสุดของ
ผลิตภณัฑ์ เพ่ือเป็นข้อมลูในกำรสร้ำงสรรค์ไอเดียกำรตลำดนอกกรอบส ำหรับกำรจดัประกวดท ำ
แผนกำรตลำดระดบัประเทศให้กบัชำเขียวพร้อมดื่มโออิชิ กรีนที ภำยใต้หวัข้อ “สดุยอดชำเขียว
...มดัใจ วยัว้ำวุ่น” ชิงโล่พระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พร้อม
ทนุกำรศกึษำ และผลิตภณัฑ์โออิชิรวมมลูคำ่กวำ่ 500,000 บำท 

   
4) กจิกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

4.1)  กจิกรรม "OISHI Green Tea Green World" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์โออิชิ กรีนที ยูเอชที จบัมือโครงกำรหลงัคำเขียวเพ่ือมลูนิธิเพ่ือนพึ่ง (ภำฯ) ยำมยำก 
สภำกำชำดไทย จัดกิจกรรม "OISHI Green Tea Green World" เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักรู้ถึงคุณค่ำของกำรน ำของใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่ ช่วย
เสริมสร้ำงนิสัยท่ีดี ปลูกฝังหัวใจรักษ์โลกให้แก่เด็กไทย โดยเชิญชวนเยำวชนไทยร่วมบริจำค
กลอ่งเคร่ืองดื่มผลิตภณัฑ์โออิชิ กรีนที ยเูอชที ท่ีใช้แล้ว ผ่ำน            3 กิจกรรมกำรตลำดสนกุ ๆ 
ระหว่ำงเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2556 เพ่ือน ำกล่องมำรีไซเคิลผลิตเป็น “แผ่นหลังคำเขียว”  
พร้อมรณรงค์ให้เยำวชนไทยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรคัดแยกกล่อง เพ่ือน ำมำเป็น
วตัถดุิบหลกัในกำรผลิตแผ่นหลงัคำ และน ำกลบัไปใช้ประโยชน์แก่ชมุชนท่ีขำดแคลนตอ่ไป  
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงกับกำรจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีและมีประสิทธิภำพ ทัง้ใน
ระดบับริหำรและระดบัปฏิบัติงำน โดยได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมทุกด้ำน ทัง้ด้ำน
บญัชี กำรเงิน และกำรปฏิบตัิงำน รวมถงึ บริษัทยงัได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของ
บริษัทไว้อย่ำงชดัเจน โดยก ำหนดให้บริษัทต้องมีกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ระเบียบ 
ท่ีเก่ียวข้อง มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดลุที่มีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอในอนัท่ีจะปกป้อง รักษำ และ
ดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท  

บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพ่ือท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำน  
ทัง้หน่วยงำนหลกั และหน่วยงำนสนบัสนนุ รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบักำรสร้ำงระบบกำรควบคมุภำยในส ำหรับ
ระบบงำนต่ำงๆ ของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของกำรควบคมุภำยใน พร้อมทัง้ 
ติดตำมกำรปรับปรุงระบบกำรควบคมุภำยในให้แก่ฝ่ำยบริหำรอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนี ้บริษัทยงัมุ่งผลกัดนัให้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล และใช้กรอบกำรควบคุมภำยในตำม 
แนวInternational Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ของ The Institute of Internal 
Auditors (IIA) ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนและดแูลให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มท่ี รวมถึง รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นประจ ำ เพ่ือท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถให้ค ำแนะน ำท่ีจ ำเป็นและเพ่ือมัน่ใจได้วำ่ระบบกำร
ควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในอันเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน
สำมำรถท่ีจะบรรลวิุสยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) ของบริษัทได้ 

ส ำหรับกรอบกำรควบคุมภำยในท่ีคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในใช้ยึดถือและอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำน คือ Internal Control Integrated Framework ของ  
The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่ งก ำห น ด ให้ 
ต้องมกีำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบทัง้ 5 สว่น ได้แก่ 

1. องค์กรและสภำพแวดล้อม (Control Environment) 
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำร (Control Activities) 
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมลู (Information & Communication) 
5. ระบบกำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) 
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เม่ือพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และข้อมลูท่ีได้รับทรำบจำก
กำรซกัถำมจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท รวมทัง้ จำกกำรพิจำรณำเอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ท่ีฝ่ำยบริหำรเป็น
ผู้จดัท ำ สำมำรถสรุปได้วำ่บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอ รวมถงึมีระบบ
กำรควบคมุภำยในเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลำ่วอย่ำงเพียงพอแล้วอีกด้วย 

ส ำหรับกำรควบคุมภำยในของบริษัทย่อยของบริษัทนัน้ บริษัทได้ก ำหนดให้บริษัทย่อยทัง้สำมมีระบบ 
กำรควบคุมภำยในท่ีสอดคล้องกับแนวทำงกำรควบคุมภำยในของบริษัท  นอกจำกนัน้ บริษัทยังได้
ด ำเนินกำรจดัสง่เจ้ำหน้ำท่ีจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทเข้ำไปตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งจำกผลกำรตรวจสอบพบว่ำบริษัทย่อยทัง้หมดของบริษัทได้จัดให้มีกำร
ควบคมุภำยในท่ีเพียงพอ 

นอกจำกนี ้เพ่ือส่งเสริมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมกำรบริษัท
ยงัได้ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรพัฒนำคณุภำพของระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำง
ตอ่เน่ืองอีกด้วย 
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12.  รายการระหว่างกัน 

12.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งภำยในปี 2556             
ซึง่สำมำรถสรุปลกัษณะของควำมสมัพนัธ์ได้ดงันี ้

ชื่อกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) ไทย บริษัทใหญ่และย่อยมีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยและมีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยและมีกรรมกำรร่วมกนั 

Oishi International Holdings Limited ฮอ่งกง บริษัทย่อยและมีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ทีซซีี พีดี 11 จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั  ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท กฤตยบญุ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั  ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ป้อมบรูพำ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ป้อมคลงั จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ป้อมโชค จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ป้อมกิจ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ป้อมเจริญ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ป้อมพลงั จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ป้อมนคร จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 
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ชื่อกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท แสงโสม จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร์ร่ี (1991) จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท สรุำทิพย์ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท สรุเศรษฐ์ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท คอสมอส บริวเวอร์ร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท อำคเนย์ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท อำคเนย์ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท อินทรประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ทิพย์พฒัน อำร์เขต จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรรวม่กนั 

บริษัท ทศภำค จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ซีฟู้ ด เบียร์กำร์เด้น จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เอน็.ซี.ซี.เอก็ซิบิชัน่ ออกำไนเซอร์ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอป
เม้นท์ จ ำกดั 

ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เทพอรุโณทยั จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท หลกัชยัค้ำสรุำ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เอส.พี.เอม็อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เฟ่ืองฟอูนนัต์ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท อำหำรเสริม จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 
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ชื่อกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท สรุำบำงย่ีขนั จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท นอร์ธปำร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลบั จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท รูเบียอตุสำหกรรม จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ทีซซีี โฮเทลคอลเลค็ชัน่ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ริเวอร์ไซด์ มำสเตอร์แพลน จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท สรุำพิเศษภทัรลำนนำ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท อตุสำหกรรมน ำ้ตำลชลบรีุ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท น ำยคุ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท น ำธุรกิจ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท น ำกิจกำร จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เลิศรัฐกำร จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอำท์ซอร์สซิ่ง จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท ทีซซีี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท พลำซำ่แอทธินี โฮเตล็ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั ไทย 
บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท
ใหญ่ 

บริษัท ฝำจีบ จ ำกดั (มหำชน) ไทย ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
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ชื่อกจิการ 
ประเทศที่

จัดตัง้/สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

ฟอร์จนู ใหญ่ถือหน่วยลงทนุสว่นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท แอทมีเดียฟร้อนท์ จ ำกดั ไทย 
กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
ใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อม 

International Beverage Holdings Limited ฮ่องกง บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

InterBev Malaysia Sdn. Bhd. มำเลเซีย บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 

InterBev (Singapore) Limited สิงคโปร์ บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 

F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มำเลเซีย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

F&N Dairies (Thailand) Limited ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

F&N Interflavine Pte Ltd สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

ผู้บริหำรส ำคญั ไทย 

บคุคลท่ีมีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบกำร
วำงแผน สัง่กำรและควบคมุกิจกรรมตำ่งๆ 
ของกิจกำร ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมทัง้นี ้
รวมถงึกรรมกำรของกลุม่บริษัท (ไมว่ำ่จะท ำ
หน้ำท่ีในระดบับริหำรหรือไม)่ 

 

12.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

นโยบำยก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรแตล่ะประเภทอธิบำยได้ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 

ซือ้ขำยสินค้ำ รำคำทนุบวกก ำไรสว่นเพ่ิม / รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

ซือ้ขำยสินทรัพย์ถำวร มลูคำ่สทุธิทำงบญัชี / รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

คำ่เช่ำรับและคำ่เช่ำจ่ำย รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

รำยได้คำ่ท่ีปรึกษำ รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

คำ่บริหำรงำน รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
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ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ำย อตัรำดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบีย้ของสถำบนักำรเงิน 

รำยได้และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัอนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจกบับุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแย้ง สำมำรถสรุปมลูค่ำและลกัษณะของกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัโดยแบ่งตำมประเภท
ได้ดงันี ้

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ จ านวน ลูกหนี ้
การค้า 

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) กรรมกำร 666,144 - 

  ยอดรวมทัง้สิน้   666,144 - 
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รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ จ านวน ลูกหนี ้

1 บริษัท แสงโสม จ ำกดั กรรมกำร 2,484 - 

2 บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั กรรมกำร 51,088 - 

3 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั กรรมกำร 18,341 - 

4 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จ ำกดั กรรมกำร 34,336,796 658,915 

5 บริษัท กฤตยบญุ จ ำกดั กรรมกำร 5,264,074,523 249,678,013 

6 บริษัท ป้อมกิจ จ ำกดั กรรมกำร (275,872) - 

7 บริษัท ป้อมคลงั จ ำกดั กรรมกำร (79,430) - 

8 บริษัท ป้อมโชค จ ำกดั กรรมกำร (239,815) - 

9 บริษัท ป้อมเจริญ จ ำกดั กรรมกำร (64,717) - 

10 บริษัท ป้อมบรูพำ จ ำกดั กรรมกำร 9,700 4,601 

11 บริษัท ป้อมพลงั จ ำกดั กรรมกำร (52,600) - 

12 บริษัท ป้อมนคร จ ำกดั กรรมกำร (111,148) - 

13 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ ำกดั กรรมกำร 5,290 - 

14 บริษัท ทศภำค จ ำกดั กรรมกำร 29,692 - 

15 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั กรรมกำร 167,135 12,600 

16 บริษัท อำคเนย์ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) กรรมกำร 4,673 - 

17 F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. บริษัทร่วมของบริษัทย่อย
ของบริษัทใหญ่ 

11,560,662 4,434,561 

18 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ ำกดั กรรมกำร 320,380 37,298 

19 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั กรรมกำร 390,879 237,237 

20  InterBev Malaysia Sdn. Bhd.  บริษัทย่อยทำงอ้อมของ
บริษัทใหญ่ 

32,063,123 2,629,858 

21 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั กรรมกำร 7,490 1,370 

22 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) กรรมกำร 39,895,653 17,420,110 

23 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) กรรมกำร 640,010,060 45,681,366 
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ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ จ านวน ลูกหนี ้

24 บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั กรรมกำร 25,630,724 - 

25 บริษัท ทีซซีี โฮเทลคอลเลค็ชัน่ จ ำกดั กรรมกำร 56,700 8,667 

  ยอมรวมทัง้สิน้   6,047,811,811 320,804,596 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ จ านวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) กรรมกำร 9,360,000 1,046,779 

  ยอดรวมทัง้สิน้   9,360,000 1,046,779 

รายได้อื่นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ จ านวน ลูกหนี ้

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ ำกดั กรรมกำร 10,841,468 - 

2 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) กรรมกำร 10,041,200 43,875 

3 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั กรรมกำร 2,850,000 - 

4 บริษัท กฤตยบญุ จ ำกดั กรรมกำร 76,958 82,345 

  ยอมรวมทัง้สิน้   23,809,626 126,220 
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ซือ้สินค้าจากบุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้
การค้า 

1 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั  (มหำชน) คำ่ขนสง่ 1,288,074 - 

2 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 204,805,501 14,348,546 

3 บริษัท ป้อมกิจ  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 160,880 47,180 

4 บริษัท ป้อมคลงั  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 620,337 83,557 

5 บริษัท  ป้อมโชค  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 111,910 32,519 

6 บริษัท ป้อมเจริญ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 134,535 69,718 

7 บริษัท  ป้อมบรูพำ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 766,719 176,812 

8 บริษัท ป้อมพลงั  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 483,748 107,062 

9 บริษัท ป้อมนคร จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 61,719 28,120 

10 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 2,049,982 443,701 

11 บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั คำ่วสัดสุิน้เปลือง 120,082 - 

12 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 346,422 - 

13 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) ซือ้วตัถดุิบ 19,605,572 607,064 

14 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ ำกดั ซือ้สินค้ำ 78,073,877 13,991,525 

15 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) ซือ้วตัถดุิบ 29,132,660 5,492,083 

16 บริษัท เอส.พี.เอม็อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 889,375 300,600 

17 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั ซือ้พสัดบุรรจ ุ 105,912,024 49,372,032 

18 บริษัท ฝำจีบ จ ำกดั (มหำชน) ซือ้พสัดบุรรจ ุ 12,480,300 7,320,726 

19 F&N Dairies (Thailand) Limited ซือ้วตัถดุิบ 4,163,813 1,236,524 

  ยอมรวมทัง้สิน้   461,207,530 93,657,769 

ซือ้สินทรัพย์ถาวรจากบริษัทใหญ่ 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 37,200 - 

  ยอมรวมทัง้สิน้   37,200 - 
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ซือ้สินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จ ำกดั อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 684,745 - 

2 บริษัท อตุสำหกรรมน ำ้ตำลชลบรีุ จ ำกดั ท่ีดิน 146,038,000 - 

3 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จ ำกดั อื่นๆ 174,688 - 

4 บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

เคร่ืองยิงฝำขวด 26,156,769 - 

5 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท์เคลื่อนท่ี 23,500 - 

6 บริษัท ทิพย์พฒัน อำร์เขต จ ำกดั เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 9,346 - 

  ยอมรวมทัง้สิน้   173,087,048 - 

 

 

 

ค่าเช่าจ่ายให้บุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท สรุำพิเศษภทัรลำนนำ จ ำกดั คำ่เช่ำท่ีดินที่อ.วงัมว่ง   
จ.สระบรีุ 

30,000,000 - 

2 บริษัท  ทิพย์พฒัน อำร์เขต  จ ำกดั พนัธ์ทิพย์งำมวงศ์วำน 
เชียงใหม,่ เอกมยั, สยำม 

6,845,954 127,633 

3 บริษัท อตุสำหกรรมน ำ้ตำลชลบรีุ คำ่เช่ำท่ีดินที่อ.บ้ำนบงึ   
จ.ชลบรีุ 

2,790,000 - 

4 บริษัท ริเวอร์ไซด์ มำสเตอร์แพลน จ ำกดั Asiatique 1,690,237 142,412 

5 บริษัท เลิศรัฐกำร จ ำกดั Park venture 28,511,568 746,316 

  ยอมรวมทัง้สิน้   69,837,759 1,016,361 
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ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจ่ายให้บุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 
ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกดั 

สง่เสริมกำรขำย 58,831,780 75,310,753 

2 บริษัท ป้อมกิจ จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 4,527,096 

3 บริษัท ป้อมคลงั จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 860,562 

4 บริษัท ป้อมโชค จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 3,072,018 

5 บริษัท ป้อมเจริญ จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 2,256,447 

6 บริษัท ป้อมบรูพำ จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 5,728,341 

7 บริษัท ป้อมพลงั จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 2,277,367 

8 บริษัท ป้อมนคร จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 2,601,827 

9 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 1,793,062 

10 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 10,189,480 

11 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) สง่เสริมกำรขำย - 10,979,196 

  ยอมรวมทัง้สิน้   58,831,780 119,596,149 

 

ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายให้บุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

ล าดบั ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท น ำธุรกิจ จ ำกดั คำ่อบรม 10,009 - 

2 บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั คำ่สวสัดิกำร 5,832 - 

3 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั คำ่แรกเข้ำ 174,650 - 

4 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) คำ่ขนสง่ - 155,364 

5 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จ ำกดั คำ่ขนสง่ - 41,587 

6 บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั คำ่บริกำร 594,874 10,856 

7 บริษัท กฤตยบญุ จ ำกดั เงินปันผลค้ำง
จ่ำย 

- 420 

8 บริษัท ป้อมคลงั จ ำกดั คำ่โฆษณำ 60,077 - 
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ล าดบั ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้

9 บริษัท ทศภำค จ ำกดั เงินสนบัสนนุ 18,634,323 2,200,536 

10 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั คำ่อบรม 178,000 - 

11 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ ำกดั คำ่ขนสง่ 839,387 385,875 

12 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั คำ่โฆษณำ - 21,150 

13 บริษัท วฒันพฒัน์เทรดดิง้ จ ำกดั คำ่ท่ีจอดรถ 1,298,300 103,000 

14 บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ ำกดั คำ่เช่ำรถ 3,405,430 364,603 

15 บริษัท  ที.ซี.ซ.ีเทคโนโลยี จ ำกดั 
คำ่เคร่ืองมือ/
อปุกรณ์ 

4,165,789 816,981 

16 บริษัท เบอร์ลี่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) สง่เสริมกำรขำย 1,005,000 10,918,134 

17 บริษัท อำคเนย์ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) เบีย้ประกนัจ่ำย 24,915,348 5,062 

18 บริษัท อำคเนย์ประกนัชีวิต  จ ำกดั (มหำชน) เบีย้ประกนัจ่ำย 10,080,216 - 

19 บริษัท พลำซำ่แอทธินี โฮเตล็ (ประเทศไทย) จ ำกดั คำ่บริกำร 373,910 - 

20 บริษัท ทีซซีี โฮเทลคอลเลค็ชัน่ จ ำกดั คำ่ท่ีพกั 4,112 - 

21 บริษัท ทีซซีี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จ ำกดั 
คำ่จดัเลีย้ง 

122,260 - 

22 กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ 
ฟอร์จนู 

คำ่เช่ำสถำนท่ี
ออกบธู 

3,000 - 

23 บริษัท  ทิพย์พฒัน อำร์เขต  จ ำกดั สำธำรณปูโภค 4,029,968 334,152 

24 บริษัท  ทีซีซี พีดี 11 จ ำกดั คำ่บริกำร 120,000 - 

25 บริษัท ริเวอร์ไซด์ มำสเตอร์แพลน จ ำกดั สำธำรณปูโภค 2,165,150 58,560 

26 F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. สง่เสริมกำรขำย - 3,118,309 

27 F&N Interflavine Pte Ltd คำ่ธรรมเนียม 45,912 46,007 

28 บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอำท์ซอร์สซิ่ง จ ำกดั คำ่บริกำร 204,000 - 

29 บริษัท เลิศรัฐกำร จ ำกดั สำธำรณปูโภค 3,221,715 183,338 

30 InterBev Malaysia Sdn. Bhd. สง่เสริมกำรขำย - 77,849 

31 บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั สว่นลดรำคำ - 2,668,876 
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ล าดบั ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้

32 บริษัท แอทมีเดียฟร้อนท์ จ ำกดั คำ่โฆษณำ 3,500,000 3,745,000 

  ยอมรวมทัง้สิน้ 
 

79,157,262 25,255,659 
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12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รำยกำรระหวำ่งกนัข้ำงต้นเป็นรำยกำรตอ่เน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำซึง่มีควำมจ ำเป็นและเหมำะสมดงันี  ้

12.3.1 ค่าเช่า 

บริษัทเช่ำพืน้ท่ีส ำหรับเป็นส ำนกังำน เปิดร้ำนอำหำร โรงงำน และ/หรือ โกดังสินค้ำ โดยค ำนงึถึง
ท ำเลท่ีตัง้ท่ีสำมำรถท ำก ำไรให้กบับริษัท รวมถงึสะดวกต่อกำรขนสง่ และ/หรือกระจำยสินค้ำ ซึง่
บุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวโยงอำจเป็นเจ้ำของท่ีดิน พืน้ท่ีเช่ำ อำคำร และ/หรือสิ่งปลูกสร้ำงบนท ำเล
ท่ีตัง้ดงักล่ำว ซึง่กำรคิดค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็นไปเป็นรำคำท่ีเป็นธรรม กล่ำวคือเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด และ/หรือรำคำประเมินของผู้ประเมินรำคำอิสระแล้วแตก่รณี 

12.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยขำยสินค้ำให้กบักลุม่บริษัทท่ีมีกรรมกำรร่วมกนั ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจ
เช่นเดียวกบัท่ีขำยให้กบักิจกำรอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัและเป็นไปตำมรำคำตลำด 

12.3.3 รายการซือ้สินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยซือ้สินค้ำและคำ่ใช้จ่ำยกบักลุม่บริษัทท่ีมีกรรมกำรร่วมกนั ในเง่ือนไขท่ีเป็น
ปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีขำยให้กบักิจกำรอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัและเป็นไปตำมรำคำตลำด 

ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวข้ำงต้นจึงมีควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร และเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของบริษัท เน่ืองจำกเป็นรำยกำรธุรกิจกำรค้ำปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งใช้เง่ือนไขกำรค้ำทั่วไป 
และสำมำรถค ำนวนค่ำตอบแทนได้จำกทรัพย์สินหรือมูลค่ำอ้ำงอิง ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12.4 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

กรณีท่ีรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัทเกิดขึน้กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีสว่นได้ส่วนเสีย 
หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น                
ผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบไม่มี
ควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะว่ำจ้ำงให้
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ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณี 

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคำดว่ำในอนำคตอำจมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึน้อีก เน่ืองจำกรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท 
เป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจกำรค้ำปกติ ซึง่บริษัทยงัคงยึดถือนโยบำยท่ีจะด ำเนินกำรให้รำยกำรระหว่ำง
กนัดงักล่ำวเป็นไปตำมลกัษณะธุรกิจกำรค้ำปกติทัว่ไป และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะ
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้ เช่ียวชำญอิสระพิจำรณำตรวจสอบและ 
ให้ควำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรด้วย โดยรำยกำร
ระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ บริษัทจะต้องปฏิบตัิตำมแนวทำงท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนด
ไว้ รวมถึงต้องให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ 
ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำร
เปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินท่ีส ำคัญของบริษัทตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ 

ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทท่ีเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้
สว่นเสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตนัน้ บริษัทจะจดัให้มีกำรท ำสญัญำให้ถกูต้อง 
และจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของ
รำยกำรนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ี
อำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะว่ำจ้ำงให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็น         
ผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่ว เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำร
บริษัทหรือผู้ ถือหุ้ นตำมแต่กรณี ทัง้นี  ้บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบ  
งบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ทัง้นี ้กำรก ำหนดนโยบำยท ำให้มัน่ใจได้ว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็นกำรยักย้ำยหรือถ่ำยเท
ผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท บุคคลท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท กระท ำโดยค ำนึงถึงประโยชน์
สงูสุดของผู้ ถือหุ้นทุกรำยโดยเฉพำะรำยย่อยเป็นส ำคญั ทัง้นี ้กรรมกำร หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
เก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนั หรือกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
เร่ืองดงักลำ่วอีกด้วย 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13.1 ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

งบการเงนิ 

สรุปรำยงำนสอบบญัชี 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทในปี 2556 ตรวจสอบโดย นำยนิรันดร์ ลีลำเมธวฒัน์ 
จำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกดั ได้แสดงควำมเห็นในรำยงำนสอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไขว่ำ
งบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

13.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

13.2.1 คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ผู้ สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 
2556 เป็นจ ำนวนเงินรวม 4,340,000 บำท โดยแบ่งออกเป็นค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีของ
บริษัท จ ำนวน 2,328,000 บำทและสว่นของบริษัทย่อยจ ำนวน 2,012,000 บำท 

13.2.2 คำ่บริกำรอื่น (Non-Audit Fee) 

- ไมม่ี - 
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    ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท 

หน่วย : พนับำท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2556 2555 2554

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 122,251            93,650             56,018

เงินลงทุนชัว่คราว 6,500               2,000               - 

ลกูหน้ีการคา้ 542,824            709,316           502,415

สินคา้คงเหลือ 370,922            309,605           225,165

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 171,369            1,060,972         1,467,483

สินทรพัยห์มุนเวียน 1,213,866 2,175,543 2,251,081

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3,660                10,160             12,160

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,144,822         4,741,703         3,130,070

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 33,795              33,140             35,809

สิทธิการเช่า 64,954              72,626             82,318

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 446,674            226,853           207,359

รวมสินทรัพย์ 7,907,771 7,260,025 5,718,796

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 63,000              1,836,000         581,000

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 600,000

เจา้หน้ีการคา้ 1,321,593         932,942           643,497

เจา้หน้ีอ่ืน 692,812            927,923           649,913

เจา้หน้ีคา่สินทรัพย์ 283,332            323,113           191,995

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 42,628              60,950             81,296

หน้ีสินหมุนเวียน 2,403,365 4,080,928 2,747,701

รายไดร้อตดับญัชี 20                    263                 516

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 51,141              40,892             26,699

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุน้กู ้ 2,000,000         -                 -                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 44,817              16,748             39,035

รวมหน้ีสิน 4,499,343 4,138,831 2,813,951

ทุนจดทะเบียน 375,000             375,000           375,000

ทุนช าระแลว้ 375,000             375,000           375,000

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 609,402             609,402           609,402

ส ารองตามกฎหมาย 37,500               37,500             37,500

ก าไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,349,668         2,062,437         1,846,085

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 36,858              36,855             36,859

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,408,428 3,121,194 2,904,846

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 7,907,771 7,260,025 5,718,797

รายการ

งบการเงินรวม
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ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท 
หน่วย : พนับำท 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : พนับำท 

 

2556 2555 2554

รายไดจ้ากการขาย 12,208,112        11,634,397       9,501,115

รายไดอ่ื้น 61,126              67,893             176,320

รายไดร้วม 12,269,238 11,702,290 9,677,435

ตน้ทุนขายและบริการ 8,209,097         8,030,593         6,558,018

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 3,547,723         2,998,010         2,245,214

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 512,418 673,687 874,203

ตน้ทุนทางการเงิน 87,085              45,647             15,683

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได้ 30,239               25,793             (50,393)           

ก าไรสุทธิ 455,572 653,833 808,127

จ านวนหุน้(พนัหุน้) 187,500             187,500           187,500

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

(มูลคา่ตราไวหุ้น้ละ 2 บาท)

รายการ

4.313.492.43

งบการเงินรวม

2556 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,177,323 1,615,591 1,310,700

กระแสเงินสดใชใ้นกิจกรรมลงทุน (2,132,995)         (1,756,052)        (1,529,950)       

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (15,730)             178,097 (34,135)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) สุทธิ 28,598 37,636 (253,385)         

รายการ

งบการเงินรวม
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2556 2555 2554

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง

  อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.51 0.53 0.82

  อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.28 0.20 0.20

  อัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.67 0.47 0.63

  อัตราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 19.50 19.20 17.14

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 18.72 19.01 21.30

  อัตราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 24.13 30.03 18.19

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 15.13 12.15 20.06

  อัตราหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 7.28 10.19 9.11

  ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 50.12 35.83 40.05

  วงจรเงินสด -16.27 -4.67 1.32

อัตราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร

  อัตราก าไรขัน้ต้น 32.76% 30.98% 30.98%

  อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 3.70% 5.21% 7.35%

  อัตราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร 482.46% 266.69% 187.81%

  อัตราก าไรสทุธิ 3.73% 5.62% 8.51%

  อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 13.95% 21.70% 28.93%

อัตราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6.01% 10.08% 15.39%

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 8.37% 16.61% 26.51%

  อัตราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 1.61 1.79 1.81

อัตราสว่นวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

  อัตราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.32 1.33 0.97

  อัตราสว่นเงินกู้ ยืมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.61 0.59 0.41

  อัตราการจ่ายเงินปันผล 53.50% 63.07% 51.05%

รายการ
งบการเงินรวม
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

ปี 2556 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยรวม 12,208 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปีท่ีแล้ว 5% โดยมียอดขำยจำก
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม 6,232 ล้ำนบำท หรือลดลงจำกปีท่ีแล้ว 1% และมียอดขำยจำกธุรกิจอำหำร 5,976 
ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึน้จำกปีท่ีแล้ว 12% สำเหตหุลกัเน่ืองจำก  

1. กำรแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลำดผลิตภณัฑ์ชำเขียวพร้อมดื่ม 

2. บริษัทเปิดสำขำใหม่จ ำนวน 43 สำขำ และปิดสำขำท่ีมีผลประกอบกำรไม่ดีจ ำนวน 5 สำขำ ท ำ
ให้บริษัทมีสำขำรวมทัง้สิน้ 193 สำขำ (รวมแฟรนไชส์ด้วย)  

ก ำไรสทุธิรวมของบริษัทส ำหรับปี 2556 เท่ำกบั 456 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีท่ีแล้ว 30% ซึง่ก ำไรสทุธิได้รวม
รำยกำรนอกเหนือกำรด ำเนินกำรปกติ ซึง่บริษัทรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรปรับประมำณกำรเงินชดเชยจำก
เหตกุำรณ์มหำอทุกภยัจ ำนวน 99 ล้ำนบำทไว้ด้วย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 กลุม่บริษัทได้รับเงินชดเชย
จำกกำรประกนัภยัครบจ ำนวนแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี 6 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

ส ำหรับปี 2556 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยรวมทัง้สิน้ 12,208 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 4.9% จำกปีก่อนท่ีมีรำยได้จำก
กำรขำยรวม 11,634 ล้ำนบำท โดยมีรำยได้จำกกำรขำยอำหำรจ ำนวน 5,976 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 49.0% จำก
รำยได้จำกกำรขำยรวม และรำยได้จำกธุรกิจเคร่ืองดื่มจ ำนวน 6,232 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 51.0% จำกรำยได้จำก
กำรขำยรวม ทัง้นี ้กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้จำกกำรขำยเม่ือเทียบกับปีก่อน มำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของรำยได้จำก
ธุรกิจอำหำรรวม 12.3% ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรขยำยสำขำ และกำรลดลงของรำยได้จำกธุรกิจเคร่ืองดื่ม 1.3% 
เน่ืองจำกกำรแข่งขันท่ีรุนแรงรวมถึงกำรตื่นตวัในโปรโมชั่นส่งเสริมกำรขำยของผู้บริโภคลดลง สถำนกำรณ์ทำง
กำรเมืองและเศรษฐกิจชะลอตวัท ำให้กำรจบัจ่ำยใช้สอยของผู้บริโภคลดลง 
 
ต้นทุนขาย 
ต้นทนุขำยรวมของบริษัทส ำหรับปี 2556 เท่ำกบั 8,209 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำสว่นต้นทนุขำยรวมตอ่รำยได้
จำกกำรขำยรวมท่ี 67.2% ซึง่คิดเป็นเปอร์เซน็ท่ีต ่ำกวำ่ต้นทนุขำยรวมของปีก่อนท่ี 69.0% ของรำยได้จำกกำรขำย
รวม หรือเท่ำกบั 8,031 ล้ำนบำท 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส ำหรับปี 2556 เท่ำกบั 1,679 ล้ำนบำท เทียบกบัปีก่อนเท่ำกบั 1,376 ล้ำนบำท โดย
อตัรำสว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยตอ่ยอดขำยส ำหรับปี 2556 เท่ำกบั 13.8% สงูกวำ่ปีก่อนท่ี 11.8% เน่ืองมำจำกกำร
แข่งขนัท่ีรุนแรง รวมถงึกำรจดัโปรโมชัน่สง่เสริมกำรขำย  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหรับปี 2556 เท่ำกับ 1,758 ล้ำนบำท เทียบกับปีก่อนเท่ำกับ 1,579 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึน้ 179 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกำรเปิดสำขำร้ำนอำหำรที่เพ่ิมขึน้  
 
รายการนอกเหนือจากการด าเนินงานปกต ิ

ในไตรมำส 4/2554 และในไตรมำส 1/2555 กลุ่มบริษัทได้รับรู้เงินชดเชยจำกกำรประกันภัยอันเน่ืองมำจำก 
มหำอุทกภัยดังกล่ำวจ ำนวน 1,200 ล้ำนบำท และ 170 ล้ำนบำทตำมล ำดับ รวมเป็นเงิน 1,370 ล้ำนบำท ตำม
จดหมำยแจ้งเงินชดเชยจำกกำรประกนัภยั  วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2556 กำรประเมินผลกระทบของควำมเสียหำยจำก
เหตกุำรณ์มหำอทุกภยัของกลุม่บริษัทกบัผู้ รับประกนัภยัได้แล้วเสร็จ ซึง่ทำงกลุม่บริษัทจะได้รับเงินชดเชยจำกกำร
ประกันภัยเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ประมำณ 1,271 ล้ำนบำท ดังนัน้ส ำหรับงวดปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

ส่วนท่ี 3 หน้ำท่ี 7 

กลุ่มบริษัทจึงได้รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรปรับประมำณกำรเงินชดเชยจำกเหตุกำรณ์มหำอุทกภัยดงักล่ำวในก ำไร
หรือขำดทุนเป็นจ ำนวนเงิน 99 ล้ำนบำท    ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 กลุ่มบริษัทได้รับเงินชดเชยจำกกำร
ประกนัภยัครบจ ำนวนแล้ว 
 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 
ก ำไรสทุธิรวมของบริษัทส ำหรับปี 2556 เท่ำกบั 456 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิตอ่ยอดขำยเท่ำกบั 3.7% 
และเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีก ำไรสุทธิ 654 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิ 5.6% ของรำยได้จำก 
กำรขำยก ำไรสทุธิรวมลดลง 30.3%   
 
ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัท มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 7,908 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกสิน้ปี 2555 จ ำนวน 648 ล้ำนบำท 
หรือเท่ำกบั 8.9% โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 

 
หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัท มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 4,499 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกสิน้ปี 2555 จ ำนวน 360 ล้ำนบำท 
หรือเท่ำกบั 8.7% โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของเงินกู้จำกสถำบนักำรเงิน และเจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัท มีส่วนผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 3,408 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกสิน้ปี 2555 จ ำนวน 287 
ล้ำนบำท หรือเท่ำกับ 9.2% โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของก ำไรสะสม อันได้แก่ ก ำไรสุทธิหักกับกำรจ่ำย 
เงินปันผล  
 
20.3 ปัจจัยและอทิธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

20.3.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนขยำยกำรผลิตโดยจะเปิดโครงกำรเคร่ืองบรรจุขวด PET แบบ Cold 
Aseptic Filling Line 3 ท่ีโรงงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธำนี โดยกำร
ลงทุนดงักล่ำวจะช่วยเพ่ิมก ำลงักำรผลิตชำเขียวประเภทขวดพลำสติก 30% และช่วยลดต้นทุน
กำรผลิต 

20.3.2 บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนเปิดด ำเนินกำรครัวกลำงใหม่อย่ำงเต็มรูปแบบ ท่ีอ ำเภอบ้ำนบึง 
จงัหวดัชลบรีุ เพ่ือรองรับกำรขยำยสำขำให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ คือ 45 สำขำในปี 2557 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 1 

รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท   

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

1. นำยณรงค์ ศรีสอ้ำน 05/05/2471 - ปริญญำเศรษฐศำสตร์มหำบณัฑิต  ไมมี่ 2549 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร และ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ประธำนกรรมกำร และ  อำย ุ86 ปี  กิตติมศกัดิ์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   ประธำนกรรมกำรก ำหนด  

ประธำนกรรมกำร  - ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดย   คำ่ตอบแทน  

ก ำหนดคำ่ตอบแทน   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร  ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร และ บริษัท ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

(เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ  บริษัทไทย (IOD)   กรรมกำรบริหำร (เดิมช่ือ บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร จ ำกดั (มหำชน)) 

ลงนำมผกูพนับริษัท)  - Director Accreditation Program   2549 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  (DAP) ปี 2547  2546 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

     รองประธำนกรรมกำรบริหำร คนที่ 2  

    2547 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรและ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

     ประธำนกรรมกำรบริหำร  

    2548 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร International Beverage Holdings Limited  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 2 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    2547 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร กลุม่บริษัทสรุำบำงยี่ขนั 

    2544 - ปัจจบุนั กรรมกำร International Beverage Holdings (UK) Limited 

    ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ ำกดั 

    ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ธนำกรผลิตภณัฑ์น ำ้มนัพืช จ ำกดั 

    2547 - ม.ค. 2556 ประธำนกรรมกำร บริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จ ำกัด 

    2541 - เม.ย. 2554 กรรมกำรอิสระ บริษัท ทรู คอร์ปอร์เรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

       
 
 
 
 
 
 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 3 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

 2. นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี 20/01/2518 - ปริญญำปรัชญำดษุฎบีณัฑิต ไมมี่ 2549 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

รองประธำนกรรมกำร  อำย ุ39 ปี  กิตติมศกัดิ์ สำขำวิชำกำรบริหำร   กรรมกำรสรรหำ และ  

ประธำนกรรมกำรบริหำร     ทัว่ไป มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง   กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  

กรรมกำรสรรหำ และ  -  ปริญญำโท  สำขำเศรษฐศำสตร์  2554 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   กำรเงินกำรธนำคำร  2549 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

(เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ     มหำวิทยำลยับอสตนั สหรัฐอเมริกำ  2549 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

ลงนำมผกูพนับริษัท)    - ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ สำขำ

กำรเงิน  

 2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรและประธำน และ 

กรรมกำรบริหำร 

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

   มหำวิทยำลยับอสตนั สหรัฐอเมริกำ  2550 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

  - ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดย  2551 - ปัจจบุนั กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร  2546 - 2551 กรรมกำรรองกรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

   บริษัทไทย (IOD)   ผู้อ ำนวยกำรใหญ่  

   -  Director Accreditation Program     



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 4 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    (DAP) ปี 2547  2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร และ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

     รองประธำนกรรมกำรบริหำร  

    2546 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท คอสมอส  บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

    2547 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท ทศภำค จ ำกดั 

    2547 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร กลุม่บริษัทสรุำกระทิงแดง  

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เบียร์ช้ำง จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ ำกดั 

    ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จ ำกดั 

    ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกัด 

    ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยโมลำส จ ำกดั 

    ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั 

    ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 5 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    2551 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย)  

      จ ำกดั 

    ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จ ำกัด 

    ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรและ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั 

     ประธำนกรรมกำรบริหำร  

    ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท อำหำรเสริม จ ำกดั 

    ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั 

    2555 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั  

      (เดิมช่ือบริษัท ป้อมทิพย์ จ ำกดั) 

    2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร Fraser and Neave, Limited 

    2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร Times Publishing Limited 

    2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร InterBev Investment Limited 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 6 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร Great Brands Limited 

    2553 - ปัจจบุนั กรรมกำร Best Spirits Company Limited 

    2553 - ปัจจบุนั กรรมกำร Super Brands Company Pte. Ltd. 

    2552 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร International Beverage Holdings (China) Ltd. 

    2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 

    2548 - ปัจจบุนั กรรมกำร InterBev (Singapore) Limited 

    2546 - ปัจจบุนั กรรมกำร และ International Beverage Holdings Limited 

     ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  

    2544 - ปัจจบุนั กรรมกำร Blairmhor Distillers Limited 

    2544 - ปัจจบุนั กรรมกำร Blairmhor Limited 

    2544 - ปัจจบุนั กรรมกำร International Beverage Holdings (UK) Limited  

    2544 - ปัจจบุนั กรรมกำร Inver House Distillers Limited 

    2553 - 2556 กรรมกำร Beer Chang International Limited 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 7 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    2554 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 4  บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

     และรองประธำนกรรมกำร  

     บริหำร คนที่ 1   

     ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ  

     และก ำกบัดแูลกิจกำร    

     กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

     และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

    2554 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 

    2554 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท จฬุำ ยไูนเต็ด จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อเดลฟอส จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ปฐมภกัดี จ ำกดั 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 8 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

    2551 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท อำคเนย์ประกันภยั จ ำกัด (มหำชน) 

    2551 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท อำคเนย์ประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) 

    2551 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ ำกดั 

    2544 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 9 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

3. นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ 23/01/2489 - อกัษรศำสตร์บณัฑิต  ไมมี่ 2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรอิสระ  อำย ุ68 ปี  สำขำวิชำประวตัิศำสตร์    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ     จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   ประธำนกรรมกำรสรรหำ และ  

 ประธำนกรรมกำรสรรหำ และ  - ปริญญำโท (M.A.) และ   กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  

 กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน     ปริญญำเอก (Ph.D.)  2550 -ปัจจบุนั ที่ปรึกษำกิตติมศกัดิ ์ หอกำรค้ำองักฤษ- ไทย 

   สำขำวิชำประวตัิศำสตร์  ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์  

   ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ    จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ 

     Michigan State University USA    บริษัท ดรำก้อน วนั จ ำกดั (มหำชน)) 

  - ปริญญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์  ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท สปอร์ต แอนด์รีครีเอชัน่ แมนเนจเม้นท์จ ำกดั 

     สำขำ Humanities,     ปัจจบุนั กรรมกำร ก.ล.ต.  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ 

    Schiller International University,      กรรมกำรในคณะกรรมกำร ตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

   London, UK   ตรวจสอบ ก.ล.ต.  

  - ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดย   ปัจจบุนั กรรมกำร คณะกรรมกำรบริษัท บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 10 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท   กรรมกำรในคณะกรรมกำร  

      ไทย (IOD)   บรรษัทภิบำล  

  -  Director Accreditation Program  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ยนิูเวอร์แซล ยทูีลติีส์้ จ ำกดั 

  (DAP) รุ่นที่ 63/2550  2548 และ กรรมกำร บริษัท กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 

  - Anti-Corruption for Executive   2550 -2551   

  Program (ACEP) 7/2556  2546 - 2549 เอกอคัรรำชทตู ณ กรุงลอนดอน  

  -   ประกำศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหำร   สหรำชอำณำจกัร  

           ระดบัสงู รุ่นที่ 14/2555   เอกอคัรรำชทตู ณ กรุงดบัลิน  

  สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.)   สำธำรณรัฐไอร์แลนด์  

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 11 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

4. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช 13/09/2489 - ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต ไมมี่ ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรอิสระ และ  อำย ุ68 ปี  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   กรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรตรวจสอบ  - ปริญญำโท Master of Business  ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

   Administration (M.B.A.)  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

     Syracuse University U.S.A.  ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

    (ด้วยทนุ USAID)   กรรมกำรอิสระ  

  -  ประกำศนียบตัรกำรประกนัวนิำศภยั   กรรมกำรตรวจสอบและ  

     Swiss Insurance Training Center,    ประธำนกรรมกำรพิจำรณำ  

     Switzerland (ด้วยทนุ Swiss Re)   คำ่ตอบแทน และสรรหำ  

  -  ประกำศนียบตัรกำรบริหำรระดบัสงู  ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

     Australian Management College,   กรรมกำรอิสระ  

      Australia (ด้วยทนุ COLOMBO)  ปัจจบุนั กรรมกำรกำรกฤษฎีกำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  -  ประกำศนียบตัรนกับริหำรระดบัสงู   (คณะที่ 3 กฎหมำยเก่ียวกบั  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 12 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

     (นบส. 1 รุ่นที่ 18) สถำบนัพฒันำ   กำรเงิน)  

     ข้ำรำชกำรพลเรือน  ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กระทรวงพำณิชย์ 

  - ปริญญำบตัรวิทยำลยัป้องกนั   และประเมินผล  

     รำชอำณำจกัร รุ่นที่ 42  ปัจจบุนั กรรมกำรและเหรัญญิก มลูนิธิสถำบนัโรคไตภมิูรำชนครินทร์ 

  - ประกำศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหำร  ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒิุ คณะกรรมกำรสภำธุรกิจประกนัภยัไทย 

     ระดบัสงู รุ่นที่ 8   ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) 

     สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.)   ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

  - วฒิุบตัรหลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู   กรรมกำรตรวจสอบ   

     ด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์ รุ่นที่ 3  2549 - 2551 ที่ปรึกษำรัฐมนตรีวำ่กำร กระทรวงพำณิชย์ 

     สถำบนัวิทยำกำรกำรค้ำ    กระทรวงพำณิชย์ (ไมใ่ช ่  

  - ประกำศนียบตัรสถำบนักรรมกำร   ต ำแหน่งทำงกำรเมือง)  

      บริษัทไทย (IOD)  2549 - 2551 รองประธำนสภำนิตบิญัญัติ สภำนิตบิญัญัตแิหง่ชำต ิ

  - หลกัสตูร Director Certification   แหง่ชำต ิ  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 13 
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เกิด และ 
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ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

  Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545  2549 – 2552 ที่ปรึกษำ คณะมนตรีควำมมัน่คงแหง่ชำติ  

  - หลกัสตูร Role of the Chairman  2544 - 2551 กรรมกำรในคณะกรรมกำร ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

  Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549   นโยบำยสถำบนักำรเงิน  

  - หลกัสตูร Role of the   2545 - 2550 ประธำนกรรมกำร สถำบนัประกนัภยัไทย 

  Compensation Committee  2544 - 2549 อธิบดีกรมกำรประกนัภยั กระทรวงพำณิชย์ 

  (RCC) รุ่นที่ 4/2550     

  - หลกัสตูร Audit Committee     

  Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553     

  - หลกัสตูร Financial Institutions     

         Governance Program (FGP)     

  รุ่นที่ 2/2554     

  - หลกัสตูร Audit Committee     

         Program (ACP) รุ่นที่ 10/2556     



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 14 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  
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ความ 
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ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

5. นำยชยั จรุงธนำภิบำล 25/11/2497 - ปริญญำตรีบญัชี  ไมมี่ 2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรอิสระ  อำย ุ59 ปี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั    ตรวจสอบ และ ประธำน  

กรรมกำรตรวจสอบ และ  - ปริญญำโทบญัช ี   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

ประธำนกรรมกำรบริหำร  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และ บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

ควำมเสี่ยง  - ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดย   กรรมกำรตรวจสอบ  

  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร  2547 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และ บริษัท ค้ำเหล็กไทย จ ำกดั (มหำชน) 

  บริษัทไทย  (IOD)   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

  - หลกัสตูร Director Certification  2546 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท สยำม ฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จ ำกดั  

  Program (DCP) รุ่นที่  29/2546     (มหำชน) 

  - Audit Committee Program (ACP)  2545 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

      รุ่นที่ 24/2548   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

            2543 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 15 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

6.  นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู 22/06/2486 - นิติศำสตร์บณัฑิต LL.B  ไมมี่ 2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรอิสระ อำย ุ70 ปี  (เกียรตินิยมอนัดบั 2)    กรรมกำรสรรหำ และ  

กรรมกำรสรรหำ และ  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  

กรรมกำรก ำหนด  - นิติศำสตร์มหำบณัฑิต LL.M  2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ  บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

     คำ่ตอบแทน  มหำวิทยำลยัโคลมัเบีย (นิวยอร์ค)   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

  ประเทศสหรัฐอเมริกำ   ประธำนกรรมกำรก ำหนด  

  -  นิติศำสตรดษุฎบีณัฑิต    คำ่ตอบแทน และสรรหำ  

  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  2555 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  -  นิติศำสตรดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

  มหำวิทยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย   ประธำนก ำหนดคำ่ตอบแทน  

  -   เนติบณัฑิตไทย    และสรรหำ  

      เนติบณัฑิตยสภำ  ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

  -   ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดย   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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  สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร  2552 - ปัจจบุนั กรรมกำรสภำจฬุำลงกรณ์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

  บริษัทไทย (IOD)   มหำวิทยำลยั  

  - Finance for Non-Finance   2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒิุ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักำรซือ้ขำย 

      Director (FND) ปี 2547   ด้ำนกฎหมำย สินค้ำเกษตรลว่งหน้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

  -   Board Failure and How to  2544 – ปัจจบุนั อำจำรย์บรรยำยพิเศษ  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

      Improving the Quality of     (ปริญญำตรี) คณะนิติศำสตร์   

      Financial Reporting ปี 2547  2546 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรจดักำร สภำกำชำดไทย 

  - Director Accreditation   ทรัพย์สินสภำกำชำดไทย  

  Program  (DAP) ปี 2548  2535 - ปัจจบุนั ผู้บรรยำยส ำนกัอบรมศกึษำ เนติบณัฑิตยสภำ 

         กฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตยสภำ  

                    2532 – ปัจจบุนั กรรมกำรกฤษฎีกำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

      (คณะที่ 7 กรรมกำรร่ำงกฎหมำย)  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 17 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

7.  นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ 06/03/2510 - ปริญญำวิทยำศำสตรบณัฑิต  ไมมี่ มิ.ย.2556 – ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรและกรรมกำร 47 ปี  สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์   มิ.ย.2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

        ผู้จดักำร และ     (สถิติประยกุต์) จฬุำลงกรณ์  มิ.ย.2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

 กรรมกำรบริหำควำมเสี่ยง      มหำวิทยำลยั  ส.ค.2556 - ปัจจบุนั   กรรมกำร Oishi International Holdings Limited 

(เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ  - ปริญญำโทบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต   2556 - ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั 

ลงนำมผกูพนับริษัท)    สำขำกำรตลำดและกำรจดักำรทัว่ไป  2556 - ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 

   Cleveland State University  ก.ย.2555 – ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  ประเทศสหรัฐอเมริกำ   สำยบริหำรกำรตลำด  

  - ประกำศนียบตัร Business and   ก.ย. 2555 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 3 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกัด 

   Administration Extension School   ประธำนกรรมกำรบริหำร และ  

   มหำวิทยำลยัฮำร์วำร์ด สหรัฐอเมริกำ   กรรมกำรผู้จดักำร  

  -  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดย  ต.ค.2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร และ บริษัท ทศภำค จ ำกดั 

  สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร   ประธำนกรรมกำรบริหำร  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  
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  บริษัทไทย (IOD)  ธ.ค.2555 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

  -  Director Certification Program   ธ.ค.2554-ปัจจบุนั กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒิุ คณะกรรมกำรสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและ 

  (DCP) รุ่นที่ 180/2556    ขนำดยอ่ม 

  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องดงันี ้  พ.ค.2553 – ส.ค.2555 ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  - IBM Principle (Business    สำยสนบัสนนุ  

   Management), IBM, Singapore  ม.ค.2552 – ส.ค.2555 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกักรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  - Brand & Branding Management,    ผู้อ ำนวยกำรใหญ่  

     Certified Course (TH)  พ.ค.2552 – ก.พ.2554 กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

  - Strategic Management in time of   ม.ค.2552 – ม.ค.2554 รองกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกัด 

   Crisis, Certified Course (TH)  2544 – 2551 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 

  - GRID Leadership Program for Top    สำยงำนธุรกิจกำรตลำดและกำรขำย  

   Executive, Certified Course (TH)  2550 – 2551 กรรมกำร บริษัท แคท บชัช์ ทีวี จ ำกดั 

     กำรอบรมซึ่งจดัโดยสถำบนัวิทยำกำร  2549 – 2551 กรรมกำร บริษัท ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดยี จ ำกดั 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

     ตลำดทนุ (วตท.)  2547 – 2548 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ ำกดั (มหำชน) 

  - Executive Development Program 2   Digital Business  

  - หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู วตท.   2544 – 2547 ผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำด Channel บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 

      รุ่น 13   Distribution Management  

  กำรอบรมซึง่จดัโดย Honda Motor,   2542 – 2544 ผู้จดักำรฝ่ำยวำงแผนธุรกิจ  บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  Japan   ASEAN Business Office  

  - Export Operation Management  2539 – 2542 ผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำด  บริษัท เอเช่ียนฮอนด้ำมอเตอร์ จ ำกดั 

  - Marketing Planning   Automobile Sales & Marketing  

  - Business Planning Management  2536 – 2538 Marketing Executives,  บริษัท ไอบีเอ็ม จ ำกดั 

  กำรอบรมซึง่จดัโดย AIS, Thailand   Corporate Account Relationship  

  - 4 Roles of Leadership  2533 – 2534 ผู้ชว่ยฝ่ำยกำรตลำดด้ำนกำรวิจยั บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

  - Channel Marketing Management   และพฒันำ  

  - Effective Organization Cycle     
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  - Management Psychology     

  - Creative Thinking Management     



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  
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8. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 10/07/2497 - ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม ไมมี่ 2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำร  อำย ุ60 ปี  อนัดบัหนึ่ง) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   รองประธำนกรรมกำรบริหำร และ  

 รองประธำนกรรมกำรบริหำร   - วฒิุบตัรคอมพิวเตอร์บริหำร   กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  

และกรรมกำรก ำหนด     จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  2549 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

 คำ่ตอบแทน   - Mini MBA สำขำ Leadership   2549 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

(เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ      Management  ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi International Holdings Limited 

ลงนำมผกูพนับริษัท)    มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

  - ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดย  2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร  2550 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท  

  - Directors Certification     (ระยอง) จ ำกดั 

  Program ปี 2546  2553 - ปัจจบุนั กรรมกำร และกรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)  

  - DCP Refresher Course    รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  

  รุ่นท่ี 2/2549  2551 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร และกรรมกำรรอง บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จ ำกดั 

     กรรมกำรผู้จดักำร  

    2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จ ำกดั 

    ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร กลุม่บริษัทสรุำบำงยี่ขนั 

    ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั 

     รองประธำนกรรมกำรบริหำร  

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยโมลำส จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อเดลฟอส จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำหำรเสริม จ ำกดั 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 23 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เบียร์อำชำ จ ำกดั 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั 

    2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร Fraser and Neave, Limited 

    2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร Frasers Centrepoint Limited 

    2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร InterBevInvestment Limited 

    2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร Great Brands Limited 

    2554 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 

    2554 - ปัจจบุนั กรรมกำร    บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

     รองประธำนกรรมกำรบริหำร คนท่ี 2  

    2554 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั 

    2553 - ปัจจบุนั กรรมกำร Blairmhor Distillers Limited 

    2553 - ปัจจบุนั กรรมกำร Blairmhor Limited 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 24 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    2553 - ปัจจบุนั กรรมกำร International Beverage Holdings (UK) Limited 

    2553 - ปัจจบุนั กรรมกำร Inver House Distillers Limited 

    2552 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร International Beverage Holdings (China) Limited 

    2548 - ปัจจบุนั กรรมกำร International Beverage Holdings Limited 

    2553 - 2556 กรรมกำร Beer Chang International Limited 

     และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  

    2544 - ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

     และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

    2555 - ปัจจบุนั กรรมกำรและ กรรมกำรบริหำร บริษัท แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์  

      จ ำกดั (มหำชน) 

    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ ำกดั 

    2546 - 2553 กรรมกำร และกรรมกำรผู้ชว่ย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

     กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 25 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

9. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส 17/05/2492 - ปริญญำตรี Accounting ไมมี่ ปัจจบุนั กรรมกำรและ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรและ อำย ุ65 ปี  St Louis University ประเทศ   รองประธำนกรรมกำรบริหำร  

รองประธำนกรรมกำรบริหำร     สหรัฐอเมริกำ  ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

(เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ  - ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ  ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

ลงนำมผกูพนับริษัท)   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  2553 - ปัจจบุนั กรรมกำร และกรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  - เกียรติบตัรหลกัสตูร  Advance   รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  

     Management Program  2548 - 2553 กรรมกำร และกรรมกำรผู้ชว่ย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

     European Institute of Business    กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  

    Administration (INSEAD)  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท น ำยคุ จ ำกดั 

   ประเทศฝร่ังเศส  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท น ำเมือง จ ำกดั 

  - ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดย  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั 

      สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท น ำนคร จ ำกดั 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 26 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

   บริษัทไทย (IOD)  ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 

    - Directors  Accreditation    ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั 

        Program ปี 2547  ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

  - Directors Certification   ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั 

        Program (DCP)  ปี 2550  ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท เอส.พี.เอ็มอำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั  

  - The Role of The Chairman   2555 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั  

        Program รุ่นที่ 29/2555    (เดิมช่ือบริษัท ป้อมทิพย์ จ ำกดั) 

    2546 - ปัจจบุนั กรรมกำร Blairmhor Distillers Limited 

    2546 - ปัจจบุนั กรรมกำร Blairmhor Limited 

    2548 - ปัจจบุนั กรรมกำร InterBev (Singapore) Limited 

    2548 – 2552 กรรมกำร กลุม่บริษัทสรุำกระทิงแดง 

    2538 - 2545 ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร บริษัท ริชมอนเด้ (กรุงเทพ) จ ำกดั 

    2537 - 2538 กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท สำรินพรอพเพอร์ตี ้จ ำกดั 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 27 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    2531 - 2537 กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร บริษัท ริชมอนเด้ (กรุงเทพ) จ ำกดั 

    2522 – 2526 ผู้จดักำรกลุม่ผลิตภณัฑ์ บริษัท คอลเกตปำล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

    2516 – 2522 ผู้จดักำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด บริษัท กรรณสตูเจเนอรัลแอสเซมบลี จ ำกดั 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 28 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

10. นำยแมทธิว กิจโอธำน 03/07/2509 -  ปริญญำตรี สำขำพำณิชย์ศำสตร์ ไมมี่ ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกดั 

      กรรมกำร อำย ุ48 ปี     University of Toronto    (Development Group)  

     (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ      ประเทศแคนนำดำ  2553 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

      ลงนำมผกูพนับริษัท)  -  ปริญญำโท สำขำกำรจดักำร  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

     Imperial College (Management  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ำกดั (มหำชน) 

     School), University of London  ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท โอเชียนกลำส จ ำกดั (มหำชน) 

     ประเทศองักฤษ  2553 – 2556 กรรมกำรผู้จดักำร และ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

  -   ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดย   กรรมกำรบริหำร  

     สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร  2553 – 2556 กรรมกำร และกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

    บริษัท ไทย (IOD)  2553 – 2556 กรรมกำร และกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

  -   Director Accreditation Program  2552 - 2556 ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

     (DAP) ปี 2550   ใหญ่  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  
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  Directors Certification Programm  2555 – 2556 กรรมกำร Oishi International Holdings Limited 

  (DCP) ปี 2550  2553 - 2557 กรรมกำร International Beverage Holdings Limited 

    2553- 2557 กรรมกำร Best Spirits Company Limited 

    2553- 2557 กรรมกำร Blaimhor Limited 

    2553- 2557 กรรมกำร InterBev (Cambodia) Company Limited 

    2553- 2557 กรรมกำร InterBev (Singapore) Limited 

    2553- 2557 กรรมกำร InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 

    2553- 2557 กรรมกำร International Beverage Holdings (UK)  

      Limited 

    2553- 2557 กรรมกำร Inver House Distillers Limited 

    2553- 2557 กรรมกำร International Beverage Holdings (China)  

      Limited 

    2553- 255 กรรมกำร InterBev Trading (China) Limited 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

    2549 - 2552 กรรมกำรและประธำน บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

     เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร  

    2547 - 2549 Vice President, Business  Gillette Asia Pacific Group ประเทศสิงคโปร์ 

     Management, Asia Pacific  
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11. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 23/01/2499 - ปริญญำตรีวทิยำศำสตร์ (วทิยำศำสตร์ ไมมี่ 2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำร  อำย ุ58 ปี     กำรอำหำร) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์   กรรมกำรบริหำร และ  

 กรรมกำรบริหำร และ  - ปริญญำโทด้ำนเทคโนโลยี    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

 (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ     สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ  2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

 ลงนำมผกูพนับริษัท)   Massey University  2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร และกรรมกำรผู้ชว่ย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

   ประเทศนิวซีแลนด์   กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  

  - ปริญญำโทด้ำนกำรผลิตเบียร์ จำก  2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร และกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

   The Scandinavian School of   ปัจจบุนั กรรมกำร และกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

   Brewing  ประเทศเดนมำร์ค  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เบียร์ช้ำง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

  - ปริญญำเอกวิศวกรรมศำสตร์  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ ำกดั 

     Technical University Berlin 

   ประเทศเยอรมนี 

 ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

      ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อำหำรเสริม จ ำกดั 

  - ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดย  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั 

     สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เบียร์ช้ำง จ ำกดั 

   บริษัทไทย (IOD)  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เบียร์อำชำ จ ำกดั 

  - Directors Accreditation   ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท วิทยำทำน จ ำกดั 

      Program  (DAP) ปี 2547  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั 

    2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร Great Brands Limited  

    2540 – 2543 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำและ บริษัท คำร์ลสเบิร์กบริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

     ค้นคว้ำวิศวกรรม  

    2537 – 2539 ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรโรงงำน บริษัท คำร์ลสเบิร์กบริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

    2535 – 2537 ที่ปรึกษำ บริษัท แพนเอ็นจิเนียร่ิงคอนซลัแทนต์ จ ำกดั 
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12. นำงสรีุย์พร  ประดิษฐ์ทศันีย์ 06/02/2486 -  ปริญญำตรี สำขำบญัชี  ไมมี่ ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำร อำย ุ71 ปี  มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย   กรรมกำรบริหำร และ  

 กรรมกำรบริหำร    -  Leadership MBA for Executives    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง     มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

 (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ  -  Mini MBA มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

ลงนำมผกูพนับริษัท)  -  Certificate of Data Processing –   ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรบริษัท  บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

     ITI  (International Tabulating   คนที่ 4  

   Institute) Washington DC, USA  2542 - 2545 กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  -  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดย  2517 - 2541 ผู้อ ำนวยกำรศนูย์ลกูค้ำสมัพนัธ์ บริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย จ ำกดั 

   สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร  2513 - 2517 นกัวิเครำะห์ระบบ บริษัท กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 

  บริษัทไทย (IOD) - Directors  

Accreditation  Program (DAP) ปี 

2547 

 2512 นกัวิเครำะห์ระบบ Lear Siegler Institute, Silver Spring 

Maryland, USA 
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13. นำยไพศำล อำ่วสถำพร 01/04/2508 - ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ ไมมี่ ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

      รองกรรมกำรผู้จดักำร อำย ุ48 ปี Indiana Institute of Technology,   กรรมกำรบริหำร และ  

      กรรมกำรบริหำร และ         Fort Wayne, Indiana USA.   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

      กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  - ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สำขำธุรกิจ  ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. 

  ระหวำ่งประเทศ Johnson & Wales  2550-2553 ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

  University, Providence,   2545-2547 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตัิกำร Global Kitchen Co., Ltd. 

  Roade Island, USA   และอบรม  

  - ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สำขำธุรกิจ  2542-2545 ผู้จดักำรเขต Yum Brands 

  ระหวำ่งประเทศ Johnson & Wales  2535 - 2542 ผู้จดักำรร้ำน บริษัท สยำม โลตสั เรสโตรองท์ 

      ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

    2534 - 2535 เจ้ำหน้ำที่บญัช ี บริษัท อลัฟ่ำ โอเมกำ ดีไซน์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

    2534 ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่บญัชี บริษัทประกนัภยั จอห์น แฮนค็อก ประเทศ

สหรัฐอเมริกำ 
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14. นำงจิตเกษม หมูม่ิ่ง 20/04/2518 - ปริญญำตรี สำขำกำรเงินและ ไมมี่ ปัจจบุนั เลขำนกุำรบริษัท  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

      เลขำนกุำรบริษัท  อำย ุ39 ปี    กำรธนำคำร คณะพำณิชย์ศำสตร์   ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร -  

ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร -     และกำรบญัช ี   กลุม่งำนบญัชำรเงิน และ  

กลุม่งำนบญัชีกำรเงิน และ     จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  -  ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ ( MBA)     ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi International Holdings Limited 

  สำขำกำรเงิน University of North   กรรมกำร Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. 

  Carolina at Chapel Hill,  2554 - 2556 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

  North Carolina, USA  2551 - 2554 ผู้จดักำรบริหำรโครงกำรพฒันำ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  -  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดย   ธุรกิจ และวำงแผนกลยทุธ์  

     สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร  2550 - 2551 ผู้จดักำรโครงกำร ยโุรป/ ExxonMobil Limited 

   บริษัทไทย (IOD)   อเมริกำ  

  - หลกัสตูรประกำศนียบตัรส ำหรับ  2547 - 2549 Asia Pacific Business  ExxonMobil Asia Pacifiv Pte. Ltd. 

     เลขำนกุำรบริษัท ปี 2555   Advisor ประเทศสิงคโปร์ 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 36 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

15. นำงเจษฎำกร ธรำธิป 06/06/2512 -  ปริญญำตรี กำรโฆษณำ  ไมมี่ ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร - อำย ุ44 ปี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   ธุรกิจเคร่ืองดื่ม และ  

ธุรกิจเคร่ืองดื่ม และ  -  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  (กำรตลำด) University of Dallas,  2549 – 2556 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด บริษัท เป๊บซี่โค (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  Irvin Texas, USA   สินค้ำเคร่ืองดื่ม  

    2544 – 2549 ผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำด บริษัท คอลเกตปำล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

    2540 – 2543 ผู้จดักำรแฟรนไชส์ /  บริษัท จอห์นสนัแอนด์จอห์นสนั จ ำกดั 

     ผู้จดักำรผลิตภณัฑ์อำวโุส  

    2549 – 2556 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด บริษัท เป๊บซี่โค (ประเทศไทย) จ ำกดั 

     สินค้ำเคร่ืองดื่ม 

 

 

 

 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

16. นำงไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ 07/05/2499 -  ปริญญำตรี มนษุย์ศำสตร์  ไมมี่ ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร - อำย ุ57 ปี (จิตวิทยำ) Middlesex University   ฝ่ำยทรัพยำกรมนษุย์ และ  

ฝ่ำยทรัพยำกรมนษุย์ และ  ประเทศองักฤษ   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  -  ประกำศนียบตัรบณัฑิต –   2547 – 2556 รองผู้อ ำนวยกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  กำรศกึษำ London University,    ส ำนกัทรัพยำกรบคุคล  

  ประเทศองักฤษ  2526 – 2547 ผู้จดักำรฝ่ำยทรัยำกรมนษุย์ บริษัท ดีอำจีโอ ประเทศไทย จ ำกดั 

    2524 – 2526 เจ้ำหน้ำที่พฒันำธุรกิจ บริษัท ดีทแฮล์ม จ ำกดั 

    2522 – 2524 เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด โรงแรมเชียงอินทร์ เชียงใหม่ 

       

       

       

       

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                    เอกสารแนบ 1  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                      รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

 
 



      บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                         เอกสำรแนบ 2 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556                                                                                                                     รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำท่ี 1 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปี 2556(1)
 

ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำยณรงค์ 
ศรีสอ้ำน 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยมำรุต      
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยแมทธิว 
กิจโอธำน 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำยปณต  
สริิวฒัภกัดี 

นำงสรีุย์พร  
ประดิษฐ์ทศันีย์ 

นำยไพบลูย์ 
คจุำรีวณิช 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำยอนิรุทธ์ิ 
มหธร 

นำงจิตเกษม  
หมู่มิ่ง 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป S C D S VC D EC ID AC ID AC ID AC ID 
S D MD  

ED 
S D  S D VEC 

S D 
VEC 

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

บริษัทย่อย                  

บจ. โออชิิ รำเมน  S C D     S D MD  S D VC S VC D S D  S D EVP M M M 

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

Oishi International Holding 
Limited  

      SD  SD     SD  SD 
S D 

Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd.               S D  S D 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง                  

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 
S VC D 

VEC 
S D ED MD    ID AC 

    ED  M 
 

S D ED 
EVP 

S D ED 
EVP 

S D ED  
M 

S D     
 

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

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

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

บมจ. เสริมสขุ  S VC D VEC     D  S D VEC         

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์     ID AC             

บมจ. สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์     ID             

บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์        D          

บมจ. บอีีซ ีเวิลด์        D          

บมจ. โอเชียนกลำส        ID          

กลุม่บริษัทสรุำบำงยี่ขนั S C D        S VC D   S VC D      

บจ. ไทย เบเวอร์เรจ แคน S VC D        S D         

บจ. ทศภำค  S VC D             D C           

บจ. ธนำกรผลติภณัฑ์น ำ้มนัพืช S C D                 

บมจ. ดับ๊เบิล้ เอ (1991) S C D ED                 



      บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                         เอกสำรแนบ 2 
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เอกสำรแนบ 2 หน้ำท่ี 2 

ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำยณรงค์ 
ศรีสอ้ำน 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยมำรุต      
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยแมทธิว 
กิจโอธำน 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำยปณต  
สริิวฒัภกัดี 

นำงสรีุย์พร  
ประดิษฐ์ทศันีย์ 

นำยไพบลูย์ 
คจุำรีวณิช 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำยอนิรุทธ์ิ 
มหธร 

นำงจิตเกษม  
หมู่มิ่ง 

กลุม่บริษัทสรุำกระทิงแดง   S VC D                

บจ. เบยีร์ช้ำง  S D         S D       

บจ. ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์  S D                

บจ. อิสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเรียล
เอสเตท (ระยอง) 

      
 

 S D        
 

บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย  S C D       S D         

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  S C D      
S  VC D    
EC MD 

  S VC D       
 

บจ. ไทยโมลำส  S C D       S D         

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล  S C D       S D  S D       

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี ่  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. เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ (2008) S VC D S VC D       S D         

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก  S VC D EC     
 

 
S VC D 

VEC 
S D       

 

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

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

บจ. อำหำรเสริม  S C D       S D  S D       

บจ. เบยีร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991)         S D EVP   S D      

บจ. จรัญธุรกจิ 52  S C D       S D  S D       

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง  S C D       S D S D S D       

บจ. เบยีร์ช้ำง อินเตอร์เนชั่นแนล           S D       

บจ. เบยีร์อำชำ         S D  S D       

บจ. น ำยุค          S D        

บจ. น ำเมือง          S D        

บจ. น ำทิพย์          S D        

บจ. น ำนคร          S D        



      บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                         เอกสำรแนบ 2 
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เอกสำรแนบ 2 หน้ำท่ี 3 

ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำยณรงค์ 
ศรีสอ้ำน 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยมำรุต      
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยแมทธิว 
กิจโอธำน 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำยปณต  
สริิวฒัภกัดี 

นำงสรีุย์พร  
ประดิษฐ์ทศันีย์ 

นำยไพบลูย์ 
คจุำรีวณิช 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำยอนิรุทธ์ิ 
มหธร 

นำงจิตเกษม  
หมู่มิ่ง 

บจ. วิทยำทำน           S D       

บจ. เอส.พี.เอ็มอำหำรและเคร่ืองด่ืม          S VC D        

International Beverage Holdings 
Limited 

S VC D S D MD     
 

 S D   S D     
 

Best Spirits Company Limited  S D                

InterBev (Singapore) Limited  S D        S D  S D      

InterBev (Cambodia) Co., Ltd.                  

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.  S D                

Blairmhor Limited  S D       S D S D  S D      

Blairmhor Distillers Limited  S D       S D S D  S D      

Inver House Distillers Limited  S D       S D         

International Beverage Holdings 
(UK) Limited 

S D S D     
 

 S D   S D     
 

International Beverage Holdings 
(China) Limited 

 S VC D     
 

 S VC D   S D     
 

InterBev Trading (China) Limited                  

Super Brands Company Pte. Ltd.  S D       S D         

Beer Chang International Limited  S D       S D         

International Beverage Trading 
(Limited) 

      
 

         
 

บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  S D                

บจ. จฬุำ ยไูนเต็ด  S D                

บจ. อเดลฟอส  S D       D         

บจ. ปฐมภกัดี  S D                

บจ. อำคเนย์ประกนัภยั  S VC D                

บจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  S VC D                

บจ. อำคเนย์แคปปิตอล  S VC D                

บมจ. คนัทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์   C               

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั    ID AC              
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ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำยณรงค์ 
ศรีสอ้ำน 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยมำรุต      
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยแมทธิว 
กิจโอธำน 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำยปณต  
สริิวฒัภกัดี 

นำงสรีุย์พร  
ประดิษฐ์ทศันีย์ 

นำยไพบลูย์ 
คจุำรีวณิช 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำยอนิรุทธ์ิ 
มหธร 

นำงจิตเกษม  
หมู่มิ่ง 

บมจ. ไทยรับประกยัภยัต่อ    ID              

บมจ. ทีมพรีซชิัน่     ID AC             

บมจ. ค้ำเหลก็ไทย     ID AC             

บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ 
แมนเชเม้นท์ 

 S D C    
 

         
 

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)    ID AC              

บจ. บเีจซี อินเตอร์เนชัน่แนล  S D  D  D   S D   S D      

บจ. เสริมสขุ โฮลดิง้ส์  S D     S D  S D         

บจ. เสริมสขุ เบเวอร์เรจ  S D     S D  S D         

Great Brands Limited  S D       S D  S D       

บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์  S C D     D VC   VC        

Fraser and Neave,Limited  S D       S D         

Fraser Centrepoint Limited         S D         

Times Publishing Limited  S D                

InterBev Invesment  Limited   S D       S D         

บมจ. บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั    D               

บจ.ยนูิเวิอร์แซล ยทูีลตีิส์้   D               

บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี ้  
ดีเวลลอปเม้นท์ 

      
 

 D ED        
 

บจ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป        M          
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ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำงเจษฎำกร 

ธรำธิป 
นำงไพฑรูย์             
ศิริบวรเกียรติ 

นำยสงวน       
พงศ์หว่ำน 

นำงวรรณศรี 
บญุเอกบศุย์ 

นำยสมศกัด์ิ 
อศัวธรำกลุ 

นำยสธีุ        
ธรรมสทิธ์ิบรูณ์ 

นำยธำนี                               
พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ 

นำยกิตติ        
เวศยำศรินทร์ 

นำงมนต์ฤดี 
อคัรรำช 

นส.สภุรณ์      
เด่นโสภำ 

นำยชนำวฒุิ        
นำคเวก 

นส.ธัชนนัท์ มำ
โนชนฤมล 

นำงชนกกำนต์ 
โยธำประเสริฐ 

นำยนิรุธ    
ศรีพวำทกลุ 

นำยหทยัสรรค์ 
ฤดีวงศ์ 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป                

บริษัทย่อย                

บจ. โออชิิ รำเมน                

บจ. โออชิิ เทรดดิง้                

Oishi International Holding 
Limited  

             
  

Oishi F&B (Singapore) Pte.Ltd.                

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง                

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ                

บมจ. ยนูิเวนเจอร์                

บมจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์                

บมจ. อำหำรสยำม                

บมจ. เสริมสขุ                

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์                

บมจ. สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์                

บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์                

บมจ. บอีีซ ีเวิลด์                

บมจ. โอเชียนกลำส                

กลุม่บริษัทสรุำบำงยี่ขนั                

บจ. ไทย เบเวอร์เรจ แคน                

บจ. ทศภำค                

บจ. ธนำกรผลติภณัฑ์น ำ้มนัพืช                

บมจ. ดับ๊เบิล้ เอ (1991)                

กลุม่บริษัทสรุำกระทิงแดง                 

บจ. เบยีร์ช้ำง                

บจ. ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์                

บจ. อิสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเรียล
เอสเตท (ระยอง) 
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ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำงเจษฎำกร 

ธรำธิป 
นำงไพฑรูย์             
ศิริบวรเกียรติ 

นำยสงวน       
พงศ์หว่ำน 

นำงวรรณศรี 
บญุเอกบศุย์ 

นำยสมศกัด์ิ 
อศัวธรำกลุ 

นำยสธีุ        
ธรรมสทิธ์ิบรูณ์ 

นำยธำนี                               
พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ 

นำยกิตติ        
เวศยำศรินทร์ 

นำงมนต์ฤดี 
อคัรรำช 

นส.สภุรณ์      
เด่นโสภำ 

นำยชนำวฒุิ        
นำคเวก 

นส.ธัชนนัท์ มำ
โนชนฤมล 

นำงชนกกำนต์ 
โยธำประเสริฐ 

นำยนิรุธ    
ศรีพวำทกลุ 

นำยหทยัสรรค์ 
ฤดีวงศ์ 

บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย                

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้                

บจ. ไทยโมลำส                

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล                

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี ่                

บจ. ไทยดริง้ค์                

บจ. แพนอินเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) 

      
 

      
  

บจ. เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ (2008)                

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก                

บมจ. เบยีร์ไทย (1991)                

บจ. คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย)                

บจ. อำหำรเสริม                

บจ. เบยีร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991)                

บจ. จรัญธุรกจิ 52                

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง                

บจ. เบยีร์ช้ำง อินเตอร์เนชั่นแนล                

บจ. เบยีร์อำชำ                

บจ. น ำยุค                

บจ. น ำเมือง                

บจ. น ำทิพย์                

บจ. น ำนคร                

บจ. วิทยำทำน                

บจ. เอส.พี.เอ็มอำหำรและเคร่ืองด่ืม                

International Beverage Holdings 
Limited 

      
 

      
  

Best Spirits Company Limited                

InterBev (Singapore) Limited                

InterBev (Cambodia) Co., Ltd.                
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ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำงเจษฎำกร 

ธรำธิป 
นำงไพฑรูย์             
ศิริบวรเกียรติ 

นำยสงวน       
พงศ์หว่ำน 

นำงวรรณศรี 
บญุเอกบศุย์ 

นำยสมศกัด์ิ 
อศัวธรำกลุ 

นำยสธีุ        
ธรรมสทิธ์ิบรูณ์ 

นำยธำนี                               
พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ 

นำยกิตติ        
เวศยำศรินทร์ 

นำงมนต์ฤดี 
อคัรรำช 

นส.สภุรณ์      
เด่นโสภำ 

นำยชนำวฒุิ        
นำคเวก 

นส.ธัชนนัท์ มำ
โนชนฤมล 

นำงชนกกำนต์ 
โยธำประเสริฐ 

นำยนิรุธ    
ศรีพวำทกลุ 

นำยหทยัสรรค์ 
ฤดีวงศ์ 

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                

บจ. จฬุำ ยไูนเต็ด                

บจ. อเดลฟอส                

บจ. ปฐมภกัดี                

บจ. อำคเนย์ประกนัภยั                

บจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต                

บจ. อำคเนย์แคปปิตอล                

บมจ. คนัทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์                

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั                

บมจ. ไทยรับประกยัภยัต่อ                

บมจ. ทีมพรีซชิัน่                

บมจ. ค้ำเหลก็ไทย                

บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ 
แมนเชเม้นท์ 

      
 

      
  

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)                

บจ. บเีจซี อินเตอร์เนชัน่แนล                
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ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำงเจษฎำกร 

ธรำธิป 
นำงไพฑรูย์             
ศิริบวรเกียรติ 

นำยสงวน       
พงศ์หว่ำน 

นำงวรรณศรี 
บญุเอกบศุย์ 

นำยสมศกัด์ิ 
อศัวธรำกลุ 

นำยสธีุ        
ธรรมสทิธ์ิบรูณ์ 

นำยธำนี                               
พรพิสทุธ์ิศกัด์ิ 

นำยกิตติ        
เวศยำศรินทร์ 

นำงมนต์ฤดี 
อคัรรำช 

นส.สภุรณ์      
เด่นโสภำ 

นำยชนำวฒุิ        
นำคเวก 

นส.ธัชนนัท์ มำ
โนชนฤมล 

นำงชนกกำนต์ 
โยธำประเสริฐ 

นำยนิรุธ    
ศรีพวำทกลุ 

นำยหทยัสรรค์ 
ฤดีวงศ์ 

บจ. เสริมสขุ โฮลดิง้ส์                

บจ. เสริมสขุ เบเวอร์เรจ                

Great Brands Limited                

บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์                

Fraser and Neave,Limited                

Fraser Centrepoint Limited                

Times Publishing Limited                

InterBev Invesment  Limited                 

บมจ. บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั                 

บจ.ยนูิเวิอร์แซล ยทูีลตีิส์้                

บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี ้  
ดีเวลลอปเม้นท์ 

      
 

      
  

บจ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป                

 

หมำยเหต ุ S : กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม C : ประธำนกรรมกำร VC : รองประธำนกรรมกำร 
D : กรรมกำรบริษัท EC : ประธำนกรรมกำรบริหำร VEC : รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
ED : กรรมกำรบริหำร MD : กรรมกำรผู้จดักำร EVP : รองกรรมกำรผู้จดักำร 
M : ผู้บริหำร AC : กรรมกำรตรวจสอบ ID  : กรรมกำรอิสระ 

(1) นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ  

• ได้รับแตง่ตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2556 เม่ือวนัที่ 25 มิถนุำยน 2556 ให้ด ำรงต ำแหน่งแทนนำยปณต สิริวฒันภกัดี โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 25 มิถนุำยน 2556  

• ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำรแทนนำยแมทธิว กิจโอธำน โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหำคม 2556 

• ได้รับแตง่ตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2556 เม่ือวนัที่ 14 พฤษภำคม 2556 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรแทนนำยไพบลูย์ คจุำรีวณิช     

โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภำคม 2556   
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(2) นำยปณต สิริวฒันภกัดี ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 24 มิถนุำยน 2556 

(3) นำยแมทธิว กิจโอธำน ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหำคม 2556  

(4) นำยไพบลูย์ คจุำรีวณิช ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภำคม 2556 

(5) นำยอนิรุทธ์ิ มหธร ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 30 ธันวำคม 2556  

(6) นำงสำวเจษฎำกร ธรำธิป ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 6 มกรำคม 2557   

(7) นำงไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 25 กมุภำพนัธ์ 2557 

(8) นำยชนำวฒิุ นำคเวก ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มีนำคม 2556 

(9) นำงสำวธัชนนัท์ มำโนชนฤมล ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 14 พฤษภำคม 2556 

(10) นำงชนกกำนต์ โยธำประเสริฐ ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 6 ธันวำคม 2556 

(11) นำยนิรุธ ศรีพวำทกลุ ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 21 มกรำคม 2557 

(12) นำยหทยัสรรค์ ฤดีวงศ์ ได้ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 21 มกรำคม 2557 

(13) นำงมนต์ฤดี อคัรรำช เข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสื่อสำรองค์กร ตัง้แตว่นัที่ 12 ธันวำคม 2556 

(14) นำงสำวสภุรณ์ เดน่โสภำ เข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดเคร่ืองดื่มไมใ่ชช่ำเขียว ตัง้แตว่นัที่ 20 กมุภำพนัธ์ 2557  

(15) บริษัทได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจงึสง่ผลให้ผู้บริหำรของบริษัทตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ณ วนัที่ 25 กมุภำพนัธ์ 2557 เป็นดงันี ้ 

1. นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมกำรผู้จดักำร  

2. นำยไพศำล อำ่วสถำพร รองกรรมกำรผู้จดักำร-สำยงำนธุรกิจอำหำร  

3. นำงจิตเกษม หมูม่ิ่ง ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำรกลุม่งำนบญัชีกำรเงิน  

4. นำงเจษฎำกร ธรำธิป ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร-สำยงำนธุรกิจเคร่ืองดื่ม และ  

5. นำงไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำรกลุม่งำนบริหำรทรัพยำกรมนษุย์     
 



      บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                         เอกสำรแนบ 2 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556                                                                                                                     รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำท่ี 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ล าดับที่ รายชื่อกรรมการ บริษัท โออิช ิราเมน จ ากัด บริษัท โออิช ิเทรดดิง้ จ ากัด 
Oishi International 

Holding Limited 
Oishi F&B 

(Singapore) Pte. Ltd. 

1 นำยฐำปน สิริวฒันภกัด ี S C D S C D - - 

2 นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร S VC D S VC D S D - 

3 นำยอวยชยั ตนัทโอภำส S VC D S VC D - - 

4. นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ S D MD S D MD - - 

5 นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ S D S D - - 

6 นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ S D S D - - 

หมำยเหต ุ

S : กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม C : ประธำนกรรมกำร VC : รองประธำนกรรมกำร 
D : กรรมกำรบริษัท EC : ประธำนกรรมกำรบริหำร VEC : รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
ED : กรรมกำรบริหำร MD : กรรมกำรผู้จดักำร EVP : รองกรรมกำรผู้จดักำร 
M : ผู้บริหำร 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                                            และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 1 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัท (compliance)   

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
 

หน่วยงาน / บริษัท  

1. นำยสงวน พงศ์หวำ่น 17/12/2498 - ปริญญำตรี สำขำกฎหมำย  ไมมี่ ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ อำย ุ58 ปี คณะนิติศำสตร์   ภำยใน  

ภำยใน   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  2542 – 2552 หุ้นสว่น และกรรมกำรบริหำร เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย 

  - ปริญญำตรี สำขำบญัช ี   2533 – 2541 กรรมกำร และผู้จดักำรอำวโุส เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย 

  คณะพำณิชย์ศำสตร์และกำรบญัชี  2532 - 2533 ผู้จดักำรด้ำนสอบบญัชี เคพีเอ็มจี ในประเทศสหรำชอำณำจกัร 

  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์     

  - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ     

  ส ำหรับผู้บริหำร สถำบนัศศินทร์     

   แหง่จฬุำลงกรณ์ มหำวิทยำลยั     

  - วฒิุบตัรผู้ตรวจสอบภำยในวิชำชีพ      

  (CPIAT – สมำคมผู้ตรวจสอบ     



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                                            และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 2 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
 

หน่วยงาน / บริษัท  

   ภำยในแหง่ประเทศไทย)     

  - ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต (CPA –สภำ     

  วิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์)     

  - ผู้ตรวจสอบและรับรองบญัชี      

     (CPTA กรมสรรพำกร )     

  -  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัขึน้     

     โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร     

     บริษัทไทย (IOD)     

  -    Director Certification Program     

       (DCP-149)     

  -  Advanced  Audit Committee     

          Programs (AACP-8 & ACP-37)     



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                                            และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 3 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   

ปีเกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
 

หน่วยงาน / บริษัท  

  -  Role of Nomination and     

     Governance Committee (RNG-1)     

  - Role of Compensation Committee     

  (RCC-13)     

  ผู้บริหำรของสภำวิชำชีพบญัชี      

  ในพระบรมรำชปูถมัภ์ (FAP)     

  - Chief Finance Officer Program        

   for Senior Executive (CFO-16)     
 
 
 
 
 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                                            และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 4 

 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง  

วัน/เดือน/   ปี

เกิด และ 

อายุ  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท  

2. นำงจิตเกษม หมูม่ิ่ง 20/04/2518 - ปริญญำตรี สำขำกำรเงินและ ไมมี่ ปัจจบุนั เลขำนกุำรบริษัท  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

      เลขำนกุำรบริษัท  อำย ุ39 ปี    กำรธนำคำร คณะพำณิชย์ศำสตร์   ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร -  

ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร -  

กลุม่งำนกำรเงินและกำรบญัช ี

    และกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

   -  ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ ( MBA)    

  กลุม่งำนกำรเงินและกำรบญัชี 

และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ดแูลสว่นงำน กฎหมำย         สำขำกำรเงิน University of North   กรรมกำร Oishi International Holdings Limited 

     (Legal) และสว่นงำนก ำกบั       Carolina at Chapel Hill,  ปัจจบุนั กรรมกำร Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. 

      ดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัท    North Carolina, USA  2554 - 2556 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

     (compliance) และ  - หลกัสตูรประกำศนียบตัร  2551 - 2554 ผู้จดักำรบริหำรโครงกำรพฒันำ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

     กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง     ส ำหรับเลขำนกุำรบริษัท ปี2555   ธุรกิจ และวำงแผนกลยทุธ์  

        โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนั  2549 - 2551 ผู้จดักำรโครงกำร ยโุรป/อเมริกำ ExxonMobil Limited 

        กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  2547 - 2549 Asia Pacific Business Advisor ExxonMobil Asia Pacifiv Pte. Ltd. สิงคโปร์ 

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556                                                            และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 5 

 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                       เอกสำรแนบ 4  

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556     รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำท่ี 1 

ด้วยในปี 2556 บริษัทได้มีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินส ำหรับกำรเข้ำท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัระหวำ่ง

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด  (“โออิชิ เทรดดิง้”)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กับบริษัท อุตสำหกรรมน ำ้ตำลชลบุรี 

จ ำกดั(“อุตสำหกรรมน ำ้ตำลชลบุรี”)  ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีมีกลุ่มผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่กลุ่มเดียวกันกับบริษัท ในกำรซือ้

ท่ีดินเนือ้ท่ีรวม 182-2-19 ไร่ ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 283/1 หมู่ท่ี 3 ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบ้ำนบึง จังหวดัชลบุรี ตำมโฉนด

เลขท่ี 1150 เลขท่ีดิน 22 หน้ำส ำรวจ 38 ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนและติดตัง้ระบบของครัวกลำงใหม ่

(“โครงกำรครัวกลำงใหม่”) โดยก ำหนดรำคำซือ้ขำยท่ีดินแบบยกแปลงในรำคำรวม 146,038,000 บำท คิดเป็นไร่

ละ 800,000 บำท หรือตำรำงวำละ 2,000 บำท ซึ่งเมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรแล้วมีมูลค่ำคิดเป็น 4.73% ของ

สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ หรือ NTA ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 (NTA= 3,088,054,266 บำท) ซึง่มีขนำด

รำยกำรมำกกว่ำ 3% ของ NTA ซึง่ถือเป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนั อนัต้องขออนุมตัิจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัท

ได้รับอนุมตัิจำกท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2556 ซึง่ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2556 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจ ำนวน 20,297,314 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9990 ซึง่เกินกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้ นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ ถือหุ้ นท่ีมีส่วนได้เสีย ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัและประกำศตลำด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยง

กนั พ.ศ. 2546 รวมถงึโออิชิ เทรดดิง้ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินดงักลำ่วเม่ือวนัท่ี 11 ตลุำคม 2556 แล้วด้วย 

ทัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีข้อมลูท่ีถูกต้องและเพียงพอในกำรพิจำรณำกำรเข้ำท ำรำยกำร

ดงักลำ่ว จงึจดัให้มีท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ อนัได้แก่ บริษัท เจดี พำร์ทเนอร์ จ ำกดั ซึง่เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน

อิสระท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือส ำนักงำน 

ก.ล.ต. เพ่ีอให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร และควำมเป็นธรรมของรำคำและเง่ือนไขของ

รำยกำรต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท และจัดให้มีกำรประเมินรำคำทรัพย์จำกผู้ประเมินรำคำทรัยพ์สินอิสระ 2 รำยคือ 

บริษัท ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ำกดั และบริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ำกดั ท่ีประเมินไว้

เม่ือวนัท่ีd1dกมุภำพนัธ์ 2556 ในรำคำd149.69 ล้ำนบำทdและวนัท่ีd8dกมุภำพนัธ์2556 ในรำคำ 146 ล้ำนบำท

dตำมล ำดบัdโดยผู้ประเมินรำคำอิสระทัง้สองรำยใช้วิธีกำรประเมินโดยกำรเปรียบเทียบรำคำตลำด และทัง้สอง

บริษัทเป็นผู้ประเมินอิสระซึ่งอยู่ในรำยช่ือบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 

ก.ล.ต. เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำเก่ียวกบัควำมสมเหตสุมผลและเป็นธรรมของรำคำท่ีซือ้ขำยด้วย โดย

มีข้อมลูสรุปรำคำประเมินของผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระ ดงันี ้ 
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1. บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จาํกัด 
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2. บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จาํกัด 
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หมายเหตุ รำยละเอียดข้อมูลเก่ียวกับกำรเข้ำท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัรำยกำรนีเ้ปิดเผยไว้ในเอกสำรกำรประชุม

และรำยงำนกำรประชมุสำมญัประจ ำปี 2556 ในเวบ็ไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com 
 

 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

  บริษัทได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยควำมระมดัระวงั บริษัทขอ
รับรองวำ่ข้อมลูดงักลำ่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่ ำให้ผู้อื่นส ำคญัผิด หรือไมข่ำดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งใน
สำระส ำคญั   นอกจำกนี ้บริษัทขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี  ได้แสดงข้อมูล
อย่ำงถกูต้องครบถ้วนในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็น
สำระส ำคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำร
ปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556  
ต่อผู้ สอบบัญชี และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำร
เปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบ
ตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในกำรนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชดุเดยีวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองควำมถกูต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมำยให้นำงจิตเกษม หมูม่ิ่ง เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทกุหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไมม่ี
ลำยมือช่ือของนำงจิตเกษม หมูม่ิ่ง ก ำกบัไว้ บริษัทจะถือว่ำไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลู
แล้วดงักลำ่วข้ำงต้น 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมกำร  

2. นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมกำร  

ผู้รับมอบอ านาจ 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 1. นำงจิตเกษม หมูม่ิ่ง         ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร  
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