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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 มุ่งมัน่สร้ำงและรักษำควำมนิยมของผู้บริโภค ในสินค้ำ
ของ "โออิชิ" ให้มีควำมต่อเน่ือง อีกทัง้ให้ควำมส ำคญักับกำรผลิตสินค้ำให้ได้
มำตรฐำน มีกำรจดักำรด้ำนสขุลกัษณะท่ีดี 

2) เลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภำพปลอดภัยและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ 
เพ่ือให้ได้รับกำรยอมรับ จำกทัง้ตลำดภำยในประเทศและตำ่งประเทศ  

3) ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงตอ่เน่ือง โดยกำรน ำเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมำใช้
ในกระบวนกำรผลิต กำรวิจยั และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์   

4) เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตและกำรแข่งขัน ในด้ำนรำคำและด้ำนคุณภำพ 
กบัคู่แข่งขนั ทัง้ในและตำ่งประเทศ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยผลกัดนัให้เศรษฐกิจ
ของประเทศไทย มีควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจมำกขึน้ 
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1.1.3 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 

    ธุรกจิอาหาร 

    1) ธุรกจิร้านอาหาร 

     บริษัทมีเป้ำหมำยขยำยสำขำประมำณปีละ 40 สำขำ และจะเน้นเปิดร้ำนชำบูชิ 
ซึ่งได้รับควำมนิยมสูง เพ่ือให้ครอบคลุมพืน้ท่ีให้บริกำรทั่วกรุงเทพมหำนคร และต่ำงจังหวดัท่ีมี
ศกัยภำพและมีก ำลงัซือ้สงู ซึง่ใน 

     ปี 2558 เป้ำหมำยทำงในกำรขยำยสำขำยังคงเป็นไปตำมแนวทำงเดิม รวมถึงมี
แผนกำรขยำยสำขำร้ำนชำบชิูในประเทศเมียนมำร์อย่ำงต่อเน่ือง 

 โดยในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถขยำยสำขำร้ำนอำหำรได้ตำม
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้  

    2) ธุรกจิอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน  

 ในปี 2558 บริษัท ยงัคงเน้นกำรพฒันำรสชำติและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ 
ในกลุ่มผลิตภณัฑ์อำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำน ทัง้แบบแช่เย็นและอำหำรแช่แข็งให้มำกขึน้ โดย
นอกจำกกำรพฒันำสินค้ำและผลิตภณัฑ์แล้ว จะก ำหนดแผนกำรส่งเสริมกำรขำย เพ่ือดงึดดูให้เกิด
กำรทดลองสินค้ำอนัจะเป็นกำรขยำยฐำนผู้บริโภคให้กว้ำงมำกย่ิงขึน้  โดยปี 2558 ได้ตัง้เป้ำหมำย
กำรเติบโตของธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์นีป้ระมำณร้อยละ 27 จำกปี 2557  เน่ืองจำกปัจจัยกำร
เติบโตของช่องทำงร้ำนสะดวกซือ้ อำทิ โลตสั เอ็กซ์เพรส และแฟมิลี่ มำร์ท รวมกับพฤติกรรมกำร
บริโภคอำหำรพร้อมปรุงและพร้อมทำนท่ีเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง และกำรขยำยช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำยไปในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้ำนอำหำร และกลุม่จดัเลีย้ง รวมถึงแผนกำรขยำยช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำยเก๊ียวซ่ำทอดแบบคีออส ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรขยำยฐำนกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำแล้วยัง
สร้ำงกำรรับรู้ในตรำสินค้ำของบริษัทได้อย่ำงดีอีกด้วย 

     ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

จำกเป้ำหมำยกำรเติบโตในตลำดเคร่ืองดื่มในปี 2557 นัน้ บริษัทมุ่งหวงัในกำรรักษำ
ควำมเป็นผู้ น ำในตลำดเคร่ืองดื่มชำเขียว พร้อมทัง้ขยำยฐำนลูกค้ำให้มำกขึน้กว่ำเดิมทัง้ในและ
ตำ่งประเทศ นอกจำกนีบ้ริษัทมีแผนงำนท่ีจะเพ่ิมสินค้ำเคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภำพใหม่ ๆ เพ่ือให้บริษัทมี
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แหล่งของรำยได้เพ่ิมหลำยทำงมำกย่ิงขึน้ ซึ่งจำกผลประกอบกำรในปีท่ีผ่ำนมำนัน้ บริษัทยังคง
สำมำรถรักษำควำมเป็นผู้ น ำในตลำดชำเขียวในทุกช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย มีกำรออกจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ใหม ่ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกำส ทำงธุรกิจ อีกทัง้มีอตัรำกำรเติบโตของตลำดต่ำงประเทศท่ีโดดเดน่ 

ในปี 2558 บริษัทยังคงมุ่งหวงัท่ีจะรักษำควำมเป็นผู้น ำในตลำดชำเขียว เน้นกำรพัฒนำ
ตรำสินค้ำให้แตกต่ำงและตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยคนรุ่นใหม่ เพ่ือเพ่ิมกำรบริโภค รวมถึงต่อยอด
กำรเติบโตในตลำดสง่ออกอย่ำงต่อเน่ีองต่อไป    

1.1.4 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกจิ 

   กลยุทธ์และวิสัยทศัน์ในระดับกลุ่มบริษัท 

   วิสัยทศัน์ 2020 

ในปีท่ีผ่ำนมำถือเป็นควำมก้ำวหน้ำท่ีส ำคญัของบริษัทในกำรเร่ิมด ำเนินงำนตำมแผน 
“วิสยัทัศน์ 2020” ซึง่เป็นแผนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟและบริษัท (“กลุ่มบริษัท”) ท่ีให้
ควำมส ำคญักับกำรก้ำวเป็นผู้น ำธุรกิจเคร่ืองดื่มในภูมิภำคอำเซียนอย่ำงมัน่คงและยัง่ยืน ทัง้นี ้
หำกมองในมมุมองภำพรวมแล้วจะพบวำ่กลุ่มบริษัทได้พฒันำและเติบโตจนกลำยเป็นกลุม่ธุรกิจ
อำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีมีศกัยภำพและมีรำกฐำนท่ีแข็งแกร่ง ไม่ว่ำจะเป็นทัง้ในแง่ของกำรเติบโต
ของรำยได้และขนำดธุรกิจ สถำนะทำงกำรตลำด ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์และกลุ่ม
ลกูค้ำ รวมไปถงึกำรครอบคลมุของช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีมีอยู่ในภมูิภำคอำเซียน 

ในกำรก้ำวสู่ควำมเป็นผู้ น ำธุรกิจในอำเซียนอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนอย่ำงแท้จริงนัน้ 
บริษัทจ ำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกัน เพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่งและต่อ
ยอดจำกรำกฐำนของกลุม่บริษัท เพ่ิมประสิทธิภำพจำกจดุแข็งขององค์กรท่ีใหญ่และหลำกหลำย 
และเพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั โดยได้ก ำหนดกลยุทธ์หลกั 
5 ข้ออนัได้แก่ 1. กำรเติบโต (Growth) 2. ควำมหลำกหลำย (Diversity) 3. ตรำสินค้ำ (Brands) 
4. กำรขำยและกระจำยสินค้ำ (Reach) 5.ควำมเป็นมืออำชีพ (Professionalism) ซึง่เป็นกลยทุธ์
ในระดบักลุ่มบริษัทท่ีเป็นตวัก ำหนดทิศทำงและวิสยัทัศน์ในภำพรวมเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยใน
กำรก้ำวสู่ควำมเป็นผู้ น ำธุรกิจในอำเซียนอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทมีกลยุท ธ์ในกำร
ประกอบธุรกิจในระดบัของกลุม่บริษัทโออิชิซึง่สอดคล้องกบักลยทุธของกลุม่บริษัทดงัตอ่ไปนี  ้
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ในกำรประกอบธุรกิจอำหำรและธุรกิจเคร่ืองดื่มของกลุม่โออิชินัน้ บริษัทให้ควำมส ำคญั
กบักลยทุธ์ทำงธุรกิจซึง่เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีก่อให้เกิดควำมส ำเร็จตอ่กิจกำร สรุปได้ 7 ประกำรดงันี ้

1) กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง โดยการน าเสนอสินค้าเพื่ อ
สุขภาพที่เน้นคุณภาพ (Brands) 

 ตัง้แต่เร่ิมต้นกิจกำร บริษัทได้ก ำหนดหลกักำรและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงชัดเจน คือกำรท ำธุรกิจร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น  และเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น ท่ีเน้นคุณภำพเป็น
ส ำคญั  ภำยใต้ช่ือ  “โออิชิ” ท ำให้ช่ือของ “โออิชิ” เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค ในปัจจุบันสินค้ำ
ของบริษัทเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และเป็นท่ีนิยมอย่ำงกว้ำงขวำงส ำหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีรักสขุภำพ 
นอกจำกนัน้ บริษัท ยงัได้เน้นกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งของแบรนด์เพ่ือให้ “โออิชิ” เป็นแบรนด์ท่ีอยู่
ในใจผู้บริโภค โดยกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกบัไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ไม่ว่ำ
จะเป็นนวตักรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และแคมเปญต่ำง ๆ รวมทัง้พัฒนำรูปแบบกำรเข้ำถึง
กลุม่ผู้บริโภคยคุใหม ่เพ่ือให้แบรนด์ดทูนัสมยั สนกุสนำน และได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 

2) กลยุทธ์การเตบิโต (Growth) 

บริษัทมุ่งเน้นกำรเติบโตของรำยได้และผลกำรด ำเนินงำนโดยให้ควำมส ำคญั
กับทัง้ธุรกิจเคร่ืองดื่มและอำหำร รวมถึงพฒันำนวตักรรมสินค้ำและรูปแบบกำรส่งเสริมกำร
ขำยท่ีโดนใจผู้บริโภค 

3) กลยุทธ์การสร้างความหลากหลาย (Diversity) 

บริษัทได้ตอบสนองควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์
ท่ีมีให้เลือกมำกมำยหลำยชนิดท่ีตอบโจทย์ได้ทกุเพศทุกวยั นอกจำกนีย้งัพยำยำมขยำยธุรกิจทัง้
อำหำรและเคร่ืองดื่มไปยังต่ำงประเทศเพ่ือให้ท่ีมำของแหล่งรำยได้มีควำมหลำกหลำยและ
ครอบคลมุตลำดท่ีมีศกัยภำพทัง้ในและนอกประเทศ โดยมีทีมงำนมืออำชีพท่ีมีควำมเช่ียวชำญ
และมีประสบกำรณ์ในด้ำนท่ีตำ่งกนัและพร้อมท่ีจะร่วมมือกนัท ำให้บริษัทบรรลเุป้ำหมำยได้  
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4) กลยุทธ์การบริหารประโยชน์จากช่องทางการจ าหน่ายที่ มีทั่ วถึง 
(Reach) 

บริษัทใช้ผู้ จัดจ ำหน่ำยรำยใหญ่ท่ีมีประสบกำรณ์ร่วมด้วยทีมงำนกำรตลำดของ
บริษัท ในกำรท ำกำรตลำดส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มกระจำยถึงผู้บริโภคอย่ำงทั่วถึง ทำงด้ำน
ธุรกิจอำหำร บริษัทยงัคงด ำเนินกลยทุธ์ขยำยสำขำทัง้ในกรุงเทพและตำ่งจงัหวดัอย่ำงตอ่เน่ือง 

5) กลยุทธ์การสร้างความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

บริษัทได้พฒันำควำมพร้อมของบุคลำกร และพฒันำระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำน
เพ่ือกำรท ำงำนร่วมกนัอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6) กลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้าและด าเนินกลยุทธ์การตลาดต่อเน่ือง 

กลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยหลกัของสินค้ำโออิชิครอบคลมุกลุม่ผู้บริโภคทกุเพศทกุวยั
ท่ีรักสขุภำพและมีวิถีชีวิตท่ีทนัสมยั ช่ืนชอบกำรบริโภคอำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีเป็นผลดีตอ่สขุภำพ 
ซึ่งอำหำรญ่ีปุ่ นและเคร่ืองดื่มชำเขียวก็สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มนีไ้ด้
โดยตรง ท่ีผ่ำนมำบริษัทได้ด ำเนินกลยทุธ์กำรตลำดประชำสมัพนัธ์สินค้ำของโออิชิอย่ำงตอ่เน่ือง
กบัลกูค้ำกลุ่มดงักล่ำวผ่ำนสื่อโฆษณำทัง้ทำงโทรทศัน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ นอกจำกนัน้
แนวทำงปัจจุบนับริษัทยงัได้มุ่งเน้นไปท่ีสื่อดิจิตอล สื่อออนไลน์ และสื่อทำงเลือกใหม่ ๆ รวมถึง
ให้ควำมส ำคัญกับกำรติดตำมควำมคิดเห็นของลูกค้ำเพ่ือน ำมำปรับปรุงงำนบริกำรให้คง
มำตรฐำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

7) กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรต้นทุนวตัถุดิบ สร้ำงอ ำนำจต่อรอง

กบัผู้ จ ำหน่ำย เพ่ือรักษำระดบัต้นทุนและผลประกอบกำร ด้วยระบบกำรบริหำรกำรผลิต และ
กำรจดัสง่ผ่ำนครัวกลำงซึง่เป็นศนูย์กลำงกำรผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่มให้แก่กลุม่บริษัทโออิชิ ท ำ
ให้บริษัทสำมำรถบริหำรต้นทุนกำรจดัซือ้และต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ก่อให้เกิด
กำรประหยดัจำกขนำดและจ ำนวนกำรผลิต 
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กลยุทธ์การตลาดธุรกจิอาหาร  

1) คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ 

 เพ่ือให้ควำมมัน่ใจว่ำผลิตภณัฑ์มีควำมสด สะอำด ปลอดภยั และควำมคุ้มค่ำ
ของผู้บริโภค ทัง้ทำงด้ำนปริมำณและรำคำเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับควำมพอใจสงูสดุ โดย
เห็นได้จำกกำรให้บริกำรอำหำรสไตล์บุฟเฟต์ท่ีมีอำหำรให้เลือกหลำกหลำยและไม่
จ ำกดัปริมำณกำรรับประทำนในระดบัรำคำท่ีเหมำะสม 

2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ 

 บริษัทแบ่งลูกค้ำออกเป็น 3 กลุ่มหลักตำมลักษณะของอำหำร บริกำร 
เคร่ืองหมำยร้ำนค้ำ โดยมีกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยดงันี ้
 (1) โออิชิ แกรนด์ โออิชิ บุฟเฟต์ และ Nikuya เน้นกลุ่มลูกค้ำท่ีมีระดับ
รำยได้ปำนกลำงถงึคอ่นข้ำงสงู 
 (2) ชำบชิู เน้นกลุม่ลกูค้ำท่ีมีระดบัรำยได้ปำนกลำง 
 (3) โออิชิ รำเมน และคำคำชิ เน้นกลุม่ลกูค้ำวยัรุ่น วยัเร่ิมต้นท ำงำน และ
กลุม่ลกูค้ำท่ีต้องกำรควำมรวดเร็ว 

3) กลยุทธ์การออกรายการอาหาร 

 กลยุทธ์กำรจัดวำงอำหำรท่ีหลำกหลำยอย่ำงมีศิลปะเป็นเสน่ห์อย่ำงหนึ่งใน
กำรดึงดูดลูกค้ำ และกระตุ้นให้ลูกค้ำไม่ติดอยู่กับกำรบริโภคอำหำรชนิดใดชนิดหนึ่ง
โดยเฉพำะ ซึ่งกำรด ำเนินกลยุทธ์ดังกล่ำว นอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้กับลูกค้ำแล้ว ยังสำมำรถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้ทำงหนึ่งด้วย เมนูอำหำรบำง
รำยกำรของ โออิชิ บฟุเฟต์ จะถกูเปลี่ยนทกุ ๆ 3 เดือน  

4) กลยุทธ์การขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพืน้ที่เป้าหมาย 

 กลุ่มบริษัทด ำเนินกำรเปิดและขยำยสำขำให้บริกำรครอบคลุมพืน้ท่ีทั่ว
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล โดยเฉพำะในห้ำงสรรพสินค้ำหลกัต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำง
ควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำและเข้ำถงึกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย 

5) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษในกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเป็นกำร
กระตุ้นยอดขำย ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค และสร้ำงควำมประทบัใจให้กบั
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ลูกค้ำ บริษัทได้จัดให้มีบัตรสมำชิกทั่วไป  (Member Card) ท่ี ให้ส่วนลดพิเศษ 
นอกจำกนี ้กลุ่มบริษัทได้ด ำเนินกำรโฆษณำประชำสมัพันธ์ผ่ำนสื่อโฆษณำต่ำง ๆ ทัง้
ทำงวิทย ุโทรทศัน์ สื่อออนไลน์ ชมุชนออนไลน์ และป้ำยโฆษณำ (Billboard) 

6) กลยุทธ์การก าหนดราคา 

 บริษัทมีสินค้ำและบริกำรท่ีหลำกหลำยทัง้ประเภทและรำคำ ในหลำย Brand 
ซึง่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลกูค้ำท่ีมีก ำลงัซือ้ได้อย่ำงครอบคลมุและ
มีประสิทธิภำพ ทัง้กลุม่ลูกค้ำวยัรุ่น นิสิต นกัศกึษำ คนท ำงำน ครอบครัว และผู้ ท่ีใส่ใจ
ในสขุภำพ  

กลยุทธ์การตลาดธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ 

 กำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่มค ำนึงถึงควำมพิถีพิถันใน
กระบวนกำรผลิต ตัง้แตน่ ำ้สะอำดท่ีผ่ำนกำรกรองด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) 
กำรคดัเลือกใบชำสดท่ีมีคุณภำพ และกำรเลือกใช้ฟรุกโตสไซรัปในกำรผลิต รวมถึง
เคร่ืองดื่ม อะมิโน พลสั ซึง่ออกมำเพ่ือสนองตอบควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ีทันสมยั
และรักสขุภำพท่ีต้องกำรเคร่ืองดื่มท่ีให้ทัง้ควำมสดช่ืนและประโยชน์จำกกำรดื่ม  

2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

 บริษัทได้เน้นเสนอควำมหลำกหลำยของสินค้ำเพ่ือเจำะกลุ่มลูกค้ำท่ีมีควำม
แตกต่ำงด้วยกำรออกสินค้ำเคร่ืองดื่มชำเขียวหลำกหลำยตรำสินค้ำและรสชำติให้
ผู้บริโภคได้เลือกตำมควำมต้องกำรภำยใต้รูปลกัษณ์ของบรรจุภัณฑ์ท่ีแตกต่ำง และมี
เอกลกัษณ์เฉพำะตวั เหมำะกับกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม นอกจำกนี ้ในปี 2557 
บริษัทมีแผนในกำรออกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือให้สินค้ำของบริษัทสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้หลำกหลำยมำกย่ิงขึน้  

3) กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อขยายฐานลูกค้า 

 ปัจจบุนั บริษัทด ำเนินกำรผลิตชำเขียวพร้อมดื่ม ภำยใต้บรรจภุณัฑ์ 2 ประเภท
ในรำคำท่ีแตกตำ่งกนั เพ่ือให้คลอบคลมุกลุม่เป้ำหมำยและขยำยฐำนลกูค้ำของบริษัท 
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4) กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

เพ่ือกระจำยสินค้ำให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง บริษัทจึงจัดให้มีกำร
กระจำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยหลำยช่องทำง อำทิ (1) ผ่ำนตัวแทน
จ ำหน่ำยรำยใหญ่ คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท เสริมสุข 
จ ำกดั (มหำชน) (2) ผ่ำนร้ำนอำหำรโออิชิ และ (3) ผ่ำนกำรสง่ออกตำ่งประเทศ 

5) กลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณา 

 บริษัทได้มีกำรโฆษณำประชำสมัพันธ์อย่ำงต่อเน่ือง นอกเหนือจำกกำรใช้สื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสำรต่ำง ๆ แล้ว ยังมุ่งเน้นสื่อทำงเลือกใหม่ ๆ เช่น 
โฆษณำออนไลน์ หรือประชำสัมพันธ์ผ่ำนชุมชนออนไลน์ เพ่ือให้กำรสื่อสำรมี
ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ รวมทัง้กำรจดัรำยกำรสง่เสริมกำรขำยอย่ำงตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี
กบัคูค้่ำของกลุม่บริษัท 
 

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 และสุกี ้

หม้อไฟญ่ีปุ่ น ภำยใต้ช่ือ ชำบชิู 
ปี 2546   
 เปิดด ำเนินกำรครัวกลำงแห่งใหมท่ี่โรงงำนนวนคร หน่วยผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่มเพ่ือ

สนบัสนนุกำรขำยภำยในร้ำนค้ำของบริษัท 
 เร่ิมกำรผลิตเคร่ืองดื่มชำเขียวออกสูต่ลำดภำยใต้ช่ือ โออิชิ กรีนที 
ปี 2547 
 วนัท่ี 25 สิงหำคม 2547 น ำหุ้ นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 เปิดบริกำร โออิชิ แกรนด์ แกรนด์บฟุเฟต์ ท่ีสยำมดิสคฟัเวอร่ี   
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  
 ออกเคร่ืองดื่มชำเขียวผสมน 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  
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ปี 2556         
 ในเดือนมีนำคม โครงกำร Cold Aseptic Filling สำยกำรผลิตท่ี 2 ท่ีอ ำเภอวังม่วง 

จงัหวดัสระบรีุ เร่ิมผลิตเพ่ือกำรพำณิชย์ 
 น ำชำเขียวผสมผลไม้ “ฟรุ๊ตโตะ” กลบัมำขำยอีกครัง้ พร้อมออกรสชำติใหม ่3 รสชำติ

ได้แก่ “สตรอเบอร่ีและเมลอ่น”, “เลมอนและเบอร่ี” และ “แอ๊ปเปิล้เขียวและองุ่นขำว” 
 ออกเคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่มรสชำติใหม ่“ลิน้จ่ี” 

 น ำ “ชำเขียวมจัฉะลำเต้” กลบัมำขำยอีกครัง้ 
 ออกแซนวิชรสชำติใหม ่“หมอูบชีส” 
 ออกเก๊ียวซำ่รสชำติใหม ่“หมทูำโกะยำกิ” 
 ครัวร้อนย้ำยไปยงัครัวกลำงแห่งใหมท่ี่อ ำเภอบ้ำนบงึ จงัหวดัชลบรีุ 

 เหตุการณ์ส าคัญในปี 2557 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้ด ำเนินกำรจัดตัง้บริษัทย่อยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ
เพ่ือรองรับกำรขยำยตวัทำงธุรกิจของบริษัท ได้แก่ 

1. เมื่อวนัท่ี 28 เมษำยน 2557 บริษัทจัดตัง้บริษัท โออิชิ สแน็ค จ ำกัด โดยมีสดัส่วนกำรถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจภำยในประเทศ 

2. เม่ือวนัท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2557 Oishi International Holdings Limited (“OIHL”) บริษัท
ย่อยของบริษัทในฮ่องกงได้จดัตัง้ Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. (“OSPL”) ในประเทศสิงคโปร์ โดย 
OIHL ถือหุ้นในสดัสว่น 100% เพ่ือรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจในตำ่งประเทศ 

3. เมื่อวันท่ี 9 พฤษภำคม 2557 OSPL ได้จัดตัง้ Oishi Myanmar Limited (“OML”) ใน
ประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ (“ประเทศเมียนมำร์”) เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจร้ำนอำหำรใน
ประเทศเมียนมำร์ โดย OSPL ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 55 และ CM Foods Company Limited ซึ่งเป็น
บริษัทซึง่เป็นนิติบคุคลท่ีไมม่ีควำมเก่ียวข้องกนัในประเทศเมียนมำร์ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 45 

นอกจำกนี ้ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทยงัมีพฒันำกำรด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจท่ีส ำคญัในแต่ละสำยธุรกิจ 
ดงันี ้

 ธุรกจิอาหาร 

 ในปี 2557 บริษัทมีกำรพัฒนำมำตรฐำนของครัวกลำงเทียบเท่ำระดับสำกล กำรพัฒนำและ
ออกจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่ กำรปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และรำคำผลิตภัณฑ์  กำรขยำย
ธุรกิจร้ำนอำหำรไปในตำ่งประเทศ และกำรหยดุด ำเนินกิจกำรส ำหรับธุรกิจบำงประเภท ดงันี ้
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1. กำรออกจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ แซนวิชโออิชิ เบรกแอนด์ฟำสต์ รสแฮมไข่  
รสทูน่ำสพุรีม และรสหมซูอสญ่ีปุ่ น ซึง่จดัจ ำหน่ำยในร้ำน 7-Eleven รวมถึงออกจ ำหน่ำยแซนวิช รูปแบบ
ใหม่ โออิชิ เทรนดี ้รสแฮมไก่ชีส รสทูน่ำซีซำร์สลัด รสปูอัดอลำสก้ำไข่กุ้ ง เพ่ือจัดจ ำหน่ำยในร้ำนโลตัส 
เอก็ซ์เพรส 

2. กำรปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์เก๊ียวซ่ำโออิชิรสหมู กำรออกจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เก๊ียวซ่ำ
แบบแช่เย็นรสชำติใหม่ ได้แก่ รสสำหร่ำยทรงเคร่ือง และรสสไปซี่ซีฟู้ ด ซึ่งจัดจ ำหน่ำยในร้ำน 7-Eleven  
กำรออกจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เก๊ียวซ่ำแบบแช่แข็ง รสชำติใหม่ รสหมูทำโกะยำกิ ส ำหรับจ ำหน่ำยในช่องทำง 
ร้ำนสรรพำหำร หรือ Supermarket กำรจ ำหน่ำยเก๊ียวซ่ำแบบทอดในรูปแบบของรถจ ำหน่ำยหรือคีออส 
และกำรจัดจ ำหน่ำยเก๊ียวซ่ำ แบบแช่แข็งในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนำดใหญ่ หรือBulk Pack ส ำหรับธุรกิจ
โรงแรมและร้ำนอำหำรซึง่ถือเป็นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใหม ่

3. กำรปรับรำคำผลิตภณัฑ์เก๊ียวซำ่โออิชิ แบบแช่เย็น และแซนวิชโออิชิ เบรกแอนด์ฟำสต์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัโครงสร้ำงทำงรำคำของผลิตภณัฑ์   

4.           กำรปิดด ำเนินกำรร้ำนอำหำร Kazokutei ซึ่งเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่บริษัทน ำเข้ำมำจำก
ประเทศญ่ีปุ่ น ในเดือนพฤษภำคม เนื่องจำกบริษัทมุ่งเน้นกำรท ำกำรตลำดธุรกิจร้ำนอำหำรท่ีเป็นตรำสินค้ำหรือ 
แบรนด์ของบริษัทเอง  

5.           กำรหยดุจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์สำหร่ำยทอดกรอบ โออิชิ โอโนริ ในช่วงไตรมำสที่ 3 ของปี 2557 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรตลำดของอำหำรว่ำงประเภทสำหร่ำยทอดกรอบโดยรวมมี อัตรำเติบโตต ่ำลง 
อยำ่งตอ่เนื่องแตม่ีอตัรำกำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ ดงันัน้ในกำรท ำกำรตลำดผลติภณัฑ์ดงักลำ่วต้องจดัสรรงบประมำณ
ในกำรด ำเนินกำรท่ีคอ่นข้ำงสงู จึงไมคุ่้มกบัผลประกอบกำรท่ีได้รับ 

6. ในเดือนกรกฎำคม OML เปิดด ำเนินกำรร้ำนอำหำรชำบูชิสำขำแรก ณ เมืองย่ำงกุ้ ง 
และเปิดด ำเนินกำรสำขำท่ีสอง ณ เมืองมณัฑะเลย์ ประเทศเมียนมำร์ ในเดือนตลุำคม ซึง่ถือเป็นย่ำงก้ำว
ส ำคญัของกลุม่บริษัทในกำรขยำยธุรกิจร้ำนอำหำรของบริษัทไปยงัตำ่งประเทศ 

7. ในเดือนพฤศจิกำยน ครัวกลำงใหม่ ท่ีอ ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน กำรผลิตและควำมปลอดภยัท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมอำหำรเต็มรูปแบบ ได้แก่ The British 
Retail Consortium (BRC) Good Manufacturing Practice (GMP) แ ล ะ Hazard Analysis Critical 
Control Point (HACCP) ซึ่งถือได้ว่ำมีผู้ผลิตอำหำรในประเทศไทยน้อยรำยท่ีสำมำรถพัฒนำมำตรฐำน
กำรผลิตจนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนดงักลำ่วอย่ำงเตม็รูปแบบ 

ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

บริษัทมีกำรพัฒนำและออกจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่ กำรปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ 
และกำรขยำยฐำนกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำไปยงักลุ่มประเทศใหม ่ๆ ดงันี ้
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1. กำรออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ใหม ่ได้แก่ เคร่ืองดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม โออิชิ คำบเูซฉะ ชำคลมุ
ระดบัพรีเมี่ยม เคร่ืองดื่มชำสมนุไพรพร้อมดื่ม โออิชิ โอเฮิร์บ 3 รสชำติ ได้แก่รสโสมน ำ้ผึง้ และรสรำกบัว
พุทรำจีน ขนำด 250 มล. และ 380 มล. วำงจ ำหน่ำยในเดือนมีนำคม และรสมะขำมผสมไฟเบอร์ ขนำด 
380 มล. วำงจ ำหน่ำยในเดือนพฤศจิกำยน เคร่ืองดื่มชำผสมนมรสชำติใหม ่โออิชิ โตเกียว บำนำน่ำ 

2. กำรปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ กำรปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ส ำหรับผลิตภัณฑ์ชำ
เขียวแบบกล่องยูเอชที จำกลำยกำร์ตูน One Piece เป็นรูปแมว Neko และปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
ส ำหรับเคร่ืองดื่มชำผสมโซดำในรูปแบบกระป๋อง โออิชิ ชำคลูล์ซ่ำ และปรับรูปแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองดื่ม
ชำเขียวรสน ำ้ผึง้มะนำว ชำเขียวรสข้ำวญ่ีปุ่ น ชำด ำผสมมะนำว และชำเขียวรสต้นต ำรับ ส ำหรับกำรจัด
จ ำหน่ำยท่ีประเทศมำเลเซีย 

3. กำรจดัจ ำหน่ำยชำเขียวพร้อมดื่มรสลิน้จ่ีในขนำดบรรจภุณัฑ์ใหม่ ได้แก่ ขนำด 250 มล. 
500 มล. 400 มล. (ขวดแก้วแบบคืนขวด) และ 1000 มล. 

4. ในเดือนธันวำคม โครงกำร Cold Aseptic Filling สำยกำรผลิตท่ี  3 ท่ีโรงงำนนิคม
อตุสำหกรรมนวนคร  เร่ิมผลิตเพ่ือกำรพำณิชย์ 

5. กำรขยำยตลำดกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศไปยังกลุ่มประเทศใหม่ ๆ ได้แก่ 
ประเทศ สำธำรณรัฐประชำชนจีน รัฐคูเวต รำชอำณำจักรซำอุดิอำระเบีย เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่ง
สำธำรณรัฐประชำชนจีน เกำะกวม ออสเตรเลีย และรำชอำณำจกัรนอร์เวย์ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 
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 1.4 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ณ วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2558 บริษัทท่ีบริษัทถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในสดัสว่นเกินกวำ่ร้อยละ 50 

ของหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของบริษัททัง้ในและตำ่งประเทศ จ ำนวนทัง้สิน้ 7 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 

ธุรกิจผลิต
และ
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 

ธุรกิจ
ร้ำนอำหำร
บะหมี่ญ่ีปุ่ น 

สำมญั 158,000,000 
(บำท) 

1,580,000  1,579,994 99.99 

3.  Oishi International Holdings 
Limited (OIHL) (1)  

     30 ห้องเลขท่ี 901-2 ซิลเวอร์คอร์ท 
ทำวเวอร์ 1 ถนนแคนตนั 

     จิมซำจุ่ย เกำลนู ฮ่องกง 

รองรับกำร
ขยำย 
ธุรกิจใน
ตำ่งประเทศ 

สำมญั 9,4000,000 
(เหรียญฮ่องกง) 

9,4000,000 
 

9,4000,000 
 

100 

4. บริษัท โออิชิ สแน็ค จ ำกดั 
     (โออิชิ สแน็ค) (2) 

    เลขที่ 57 อำคำรปำร์ค เวนเชอร์ ชัน้ที่ 19 
และชัน้ที่ 20 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขต
ปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

รองรับกำร
ขยำยธุรกิจ
อำหำรวำ่ง 

สำมญั 52,000,000 
(บำท) 

800,000 
(บำท) 

799,997 
(บำท) 

99.99 
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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 

(%) 

1. Oishi F&B (Singapore) 
Pte. Ltd. (OSPL) (3) 

No. 438 Alexandra Road, 
#05-01 Alexandra Point, 
Singapore 119958 

รองรับกำร
ขยำยธุรกิจ
ในตำ่ง 
ประเทศ 

สำมญั 1,520,000  

(เหรียญ
สงิคโปร์) 

1,520,000 1,520,000 Oishi 
International 
Holdings 
Limited 

100 

2.  Oishi Myanmar Limited 

(OML) (4)   

No. 1-11, Padonmar 
Stadium   
(East Wing), Bargayar 
Street,  Sanchaung 
Township, Yangon,  the 
Republic of the Union of 
Myanmar 

ธุรกิจ 
ร้ำนอำหำร
ญ่ีปุ่ น 

สำมญั 1,300,000 
(เหรียญ

สหรัฐอเมริกำ) 

2,100,000 1,155,000 Oishi F&B 
(Singapore)  

Pte. Ltd. 

55 

3. Oishi Group Limited 
Liability Company 

(“OGLLC”) (5) 

No. 11A, Phan Ke Binh 
Street, Da Kao ward, 
District 1, Ho Chi Minh City, 
the Socialist Republic of 
Vietnam 

รองรับ 
กำรขยำย
ธุรกิจใน
ตำ่งประเทศ 

- 50,000 

(เหรียญ
สหรัฐอเมริกำ) 

- - Oishi F&B 
(Singapore)  

Pte. Ltd. 

100 
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หมายเหตุ 

(1) เม่ือวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ 2557 OIHL ได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนจำกเดิม 500,000 เหรียญฮ่องกง เป็น  
9,400,000 เหรียญฮ่องกง โดยมีหุ้นท่ีออกและช ำระแล้วในกำรเพ่ิมทนุครำวนีจ้ ำนวน 9,300,000 หุ้น รวมเป็น
หุ้ นท่ีออกและช ำระแล้วทัง้สิน้จ ำนวน  9,400,000 หุ้ น พร้อมเรียกช ำระค่ำหุ้ นเต็มจ ำนวนเมื่อวันท่ี 10 
กมุภำพนัธ์ 2557 

(2) เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2557 โออิชิ สแน็ค ได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ำกดัในประเทศไทย  
(3) OSPL ได้จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 3 กมุภำพนัธ์ 2557 และได้จดทะเบียนเพ่ิมทนุจด

ทะเบียนจำกเดิม 1 เหรียญสิงคโปร์เป็น 1,520,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยมีหุ้นท่ีออกและช ำระแล้วในกำรเพ่ิม
ทุนครำวนีจ้ ำนวน 1,519,999 หุ้น รวมเป็นหุ้นท่ีออกและช ำระแล้วทัง้สิน้จ ำนวน 1,520,000 หุ้น ในวนัท่ี 11 
มีนำคม 2557  ทัง้นี  ้ Mr. Ng How Hwan Kevin ได้รับแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทน Mr. Ho Eng 
Seng David เมื่อวนัท่ี 19 มกรำคม  2558 

(4) OML ได้รับอนุญำตให้จัดตัง้บริษัทและประกอบธุรกิจเป็นกำรถำวรในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 
เม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2557 โดยให้มีผลสมบูรณ์ย้อนหลงัตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจชัว่ครำว 
ในวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2557  โดยก ำหนดทุนท่ีออกและเรียกช ำระในครำวแรกเป็นจ ำนวนเงิน 800,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ ซึ่งในวันท่ี 6 กุมภำพันธ์ 2558 OML ได้เพ่ิมทุนท่ีออกและเรียกช ำระจำกเดิม 
800,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นจ ำนวน 1,300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ  ทัง้นี ้CM Foods Company 
Limited ซึง่เป็นบริษัทซึง่เป็นนิติบุคคลท่ีไมม่ีควำมเก่ียวข้องกนัในประเทศเมียนมำร์ถือหุ้นใน Oishi Myanmar 
Limited ในสดัสว่นร้อยละ 45 

(5) OGLLC ได้จดทะเบียนจดัตัง้ในสำธำรณรัฐสงัคมนิยมเวียดนำม เม่ือวนัท่ี 14 กมุภำพนัธ์ 2558   

1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัท
ใหญ่ในล ำดบัสงูสดุของบริษัท โดยส่วนหนึง่ของนโยบำยในกำรลงทนุหรือกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทนัน้มี
ควำมพยำยำมให้ธุรกิจนัน้ครอบคลมุวงจรหรือห่วงโซ่แห่งคณุคำ่ (Value Chain) ของธุรกิจนัน้ ๆ  ให้มำกท่ีสดุ 
ดงันัน้จึงท ำให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือหลำยสว่นงำนอำจมีลกัษณะท่ีเก่ียวเน่ืองหรือส่งเสริมให้
เกิดควำมต่อเน่ืองของธุรกิจของบริษัทในเครือ เช่น บริษัทได้มีกำรเข้ำลงทุนในบริษัทท่ีมีเครือข่ำย  
กำรขนส่งท่ีครอบคลุมมำกท่ีสดุแห่งหนึ่งในประเทศ ทัง้นี  ้เพ่ือเป็นฐำนในกำรกระจำยสินค้ำของบริษัทใน
เครือให้ออกสู่ตลำดได้มำกขึน้ เป็นต้น นอกจำกนี  ้เครือบริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบักำรพิจำรณำลงทุนใน
บริษัทอื่นอนัจะสง่เสริมให้กลุม่บริษัทได้รับประโยชน์หรือเกิดมลูคำ่เพ่ิมสงูสดุอีกด้วย 
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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 

รายได้แยกตาม
ประเภทธรุกจิ 

ด าเนินการโดย 

งบการเงนิรวม 

2014 2013 2012 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ธุรกิจเคร่ืองดื่ม บริษัทและ 5,877 47% 6,260 51% 6,353 54% 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

ธุรกิจร้ำนอำหำร 
บริษัท 6,639 53% 6,009 49% 5,349 46% 

บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั และ 

Oishi Myanmar Limited (1) 

รวม 12,516 100% 12,269 100% 11,702 100% 

หมายเหตุ 

(1)   เม่ือวันท่ี 9 พฤษภำคม 2557 OSPL ได้จัดตัง้ Oishi Myanmar Limited (“OML”) ในประเทศเมียนมำร์ 
โดย OSPL ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 55 และ CM Foods Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกนัในประเทศเมียนมำร์ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 45 
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2. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

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

2.2.1 ธุรกจิร้านอาหาร 

 ธุรกจิร้านอาหารญ่ีปุ่น มีทัง้หมด 9 แบรนด์ ดังนี ้

1) โออชิ ิแกรนด์ (1 สาขา) 

 โออิชิ แกรนด์ สำขำสยำมดิสคฟัเวอร่ีเซ็นเตอร์ ชัน้ 2 ด้วยบรรยำกำศบุฟเฟต์หรู รำยกำร
อำหำรท่ีหลำกหลำยและหำรับประทำนได้ยำก  เปิดให้บริกำรทัง้วัน จ ำกัดเวลำในกำร
รับประทำนไว้ท่ี 3 ชัว่โมง ในรำคำปัจจบุนัท่ำนละ 789 บำท 

2) โออชิ ิบุฟเฟต์ (19 สาขา) 
 โออิชิ บฟุเฟต์ ให้บริกำรอำหำรญ่ีปุ่ น เปิดให้บริกำรตลอดทัง้วนัแบบไมม่ีรอบกำรให้บริกำร 

แต่จ ำกัดระยะเวลำกำรรับประทำนไว้ท่ี 1 ชั่วโมง 45 นำที ในรำคำปัจจุบันท่ำนละ 539 
บำท ในเขตกรุงเทพมหำนครและรำคำ 559 บำท ในเขตตำ่งจงัหวดั 

3) ชาบูช ิ(109 สาขา) 
 ในประเทศจ านวน 107 สาขา 
 ชำบูชิ ให้บริกำรร้ำนอำหำรบุฟเฟต์ท่ีล ำเลียงมำด้วยระบบสำยพำนให้ลูกค้ำเลือกบริโภค

โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนในรำคำย่อมเยำ ทัง้นี ้ชำบูชิ เน้นกำรให้บริกำรอำหำรซึ่งเป็นท่ีนิยม
ของชำวเอเชีย 2 ชนิดได้แก่ สกีุห้ม้อไฟญ่ีปุ่ น (ชำบู-ชำบู) และข้ำวปัน้และข้ำวห่อสำหร่ำย
หน้ำต่ำง ๆ (ซูชิ) โดยเปิดให้บริกำรตลอดทัง้วัน และจ ำกัดระยะเวลำ กำรรับประทำนไว้ท่ี  
1 ชัว่โมง 15 นำที ในรำคำปัจจบุนัท่ำนละ 359 บำท ในเขตกรุงเทพมหำนคร และรำคำ 379 
บำท ในเขตตำ่งจงัหวดั  

 ต่างประเทศ  2 สาขา   
 ในปี 2557 บริษัทย่อยของบริษัทเปิดด ำเนินกำรร้ำนอำหำรชำบชิูในประเทศเมียนมำร์ ณ 

เมืองย่ำงกุ้ ง จ ำนวน 2 สำขำ และเมืองมณัฑะเลย์ จ ำนวน 1 สำขำ ในรำคำปัจจบุนัท่ำน
ละ 15 เหรียญสหรัฐ หรือ 15,000 จ๊ำด 

4) โออชิ ิราเมน (57 สาขา) 
 ธุรกิจร้ำนบะหมี่ญ่ีปุ่ นประเภทเส้นรำเมนท่ีมีกำรพฒันำสูตรกำรผลิตเส้นและสตูรปรุงน ำ้

ซุปซึง่เป็นเอกลกัษณ์ มีรสชำติเข้มข้น และปรุงขึน้เพ่ือให้ถูกปำกคนไทย ทัง้เมนูญ่ีปุ่ นและ
เมนรูสจดัแบบไทยท่ีมีให้เลือกหลำยรำยกำร 
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5) โออชิ ิเดลิเวอร่ี (7 สาขา) 
 บ ริกำรจัดส่ งอำหำรญ่ี ปุ่ นถึ ง บ้ ำน ท่ี หมำย เลขโท รศัพ ท์  1773 ใน พื ้น ท่ี บ ริกำร 

กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และกว่ำ 15 จังหวัดทั่วประเทศ ตัง้แต่เวลำ 10.00 - 21.00 น. 
คิดค่ำบริกำรจัดส่งครัง้ละ 40 บำท เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกสบำยแก่ลูกค้ำ สำมำรถช ำระ
ด้วยบตัรเครดิตได้เม่ือสัง่อำหำรขัน้ต ่ำมลูคำ่ 500 บำท  

6) Kazokutei  
 เป็นอีกหนึง่ธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีบริษัทน ำเข้ำมำจำกประเทศญ่ีปุ่ น เป็นร้ำนอำหำรอดุ้งและ

โซบะเก่ำแก่ดัง้เดิมของชำวโอซำก้ำ  
 โดยบริษัทได้หยดุด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรดงักลำ่วทกุสำขำแล้วในเดือนพฤษภำคม 2557 

เน่ืองจำกบริษัทมุง่เน้นกำรท ำกำรตลำดธุรกิจร้ำนอำหำรที่เป็นตรำสินค้ำหรือแบรนด์ของ
บริษัทเอง 

7) Nikuya (13 สาขา) 
 เป็นร้ำนอำหำรบุฟเฟ่ต์ยำกินิกุ ปิ้งย่ำงสไตล์ญ่ีปุ่ นให้บริกำรด้วยวตัถุดิบคณุภำพดี ในรำคำ

ปัจจบุนัท่ำนละ  519 บำท 
8) Kakashi (16 สาขา) 
 ร้ำนข้ำวหน้ำสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีพิถีพิถนัในทกุรำยละเอียด ด้วยเมนมูำกมำยท่ีคดัสรรมำจำกทัว่

เกำะญ่ีปุ่ น ให้คณุได้อร่อยกบัข้ำวหน้ำร้อน ๆ พร้อมเสิร์ฟทนัใจในเวลำและรำคำประหยดั 
9) Snack Shop (3 สาขา) 
 คีออส (Kiosk) จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในเครือโออิชิทัง้ แซนวิช เคร่ืองดื่ม และอำหำรแช่แข็งท่ี

เพ่ิมควำมสะดวกสบำยให้แก่ลกูค้ำในทกุโอกำส 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสำขำร้ำนอำหำรรวมทัง้สิน้ 225 สำขำ โดย
เป็นสำขำในประเทศจ ำนวน 223 สำขำซึง่เปิดให้บริกำรทัว่กรุงเทพมหำนคร และตำ่งจงัหวดั อำทิ 
นครปฐม ร้อยเอ็ด ปรำจีนบุรี ฉะเชิงเทรำ อุบลรำชธำนี มุกดำหำร กำญจนบุรี และอีก 2 สำขำ
เปิดด ำเนินกำรในประเทศเมียนมำร์  

ธุรกจิอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน (Ready to cook and Ready to eat Products)  

  ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้พฒันำและออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในกลุ่มอำหำรพร้อมปรุงและ
พร้อมทำน ทัง้แบบแช่เย็นและแช่แข็งเพ่ิมมำกขึน้ อนัได้แก่ผลิตภณัฑ์แซนวิช และเก๊ียวซำ่ สง่ผลให้
ยอดขำยของธุรกิจดังกล่ำวโดยรวมเติบโตสูงขึน้จำกปี 2556 ประมำณร้อยละ 8 และบริษัทจะ
ยังคงพัฒนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดงักล่ำวให้มีควำมหลำกหลำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
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ผู้บริโภคมำกและรองรับกำรขยำยตวัของตลำดอำหำรพร้อมทำนท่ีมีแนวโน้มขยำยตวัมำกขึน้จำก
รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและพฤติกรรมกำรบริโภคในปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปเน้นกำรรับประทำน
อำหำรที่สะดวกและรวดเร็ว ซึง่อำหำรพร้อมทำนสำมำรถตอบสนองตอ่รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและ
พฤติกรรมกำรบริโภคดงักลำ่วได้เป็นอย่ำงดี  

ผลิตภัณฑ์และร้านอาหารภายใต้กลุ่มธุรกิจอาหาร 
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2.2.2 ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มตำ่ง ๆ และมีบรรจภุณัฑ์ท่ีหลำกหลำยดงัต่อไปนี ้
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2.2.3 บัตรส่งเสริมการลงทุน  

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำร
สง่เสริมกำรลงทนุ ซึง่บตัรสง่เสริมยงัคงเหลือสิทธิประโยชน์ตำมรำยละเอียดดงันี ้

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

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็ นช่ ำงฝีมื อหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจกัรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 
โดยอนญุำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 
 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี

ได้รับกำรสง่เสริม มีก ำหนดเวลำ 8 ปีนบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผล
ขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
นบัแต่วนัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ
หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม่ 
 มีก ำลงักำรผลิตน ำ้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุำชนะผนกึ ปีละประมำณ 144 ล้ำนลิตร  

(เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 
 บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51  ของ 

ทนุจดทะเบียน 
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 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 
ภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในนิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ 
 ต้องมีกำรจ้ำงบคุลำกรท่ีส ำเร็จกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีขึน้ไปในด้ำน

วิทยำศำสตร์ หรือสำขำท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีกำรวิจยัพฒันำหรือกำร
ออกแบบไมน้่อยกว่ำ   
ร้อยละ 1 ของจ ำนวนแรงงำนทัง้หมดในระยะ 3 ปีแรก โดยบตัรสง่เสริมฉบบันี ้
ครบก ำหนด 8 ปีแล้วเม่ือวนัท่ี 27 กนัยำยน 2557 

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

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็นช่ ำงฝีมื อหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจกัรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 
โดยอนญุำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 
 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำร  

ท่ีได้รับกำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันท่ีเร่ิมมีร ำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ี
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลดงักล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้
น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิ  
ท่ีเกิดขึน้ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำ 
ฅไม่เกิน 5 ปีนับแต่วนัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของ 
ปีใดปีหนึง่หรือหลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ
หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนต่ำงด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
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 มีก ำลงักำรผลิตน ำ้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุำชนะผนกึ ปีละประมำณ 116 ล้ำน
ลิตร  
(เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บคุคลผู้มีสญัชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 ของ 
ทนุจดทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ 
ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในท้องท่ีจงัหวดัสระบรีุ 

3) วันที่  18 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกบัตรส่งเสริม
เลขที่ 5039(2)/2556 ให้บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ากัด ตามมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อฟ้ืนฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ปี 2554 โดยออกเป็นบัตรใบใหม่
มาทดแทนบัตรส่งเสริมฉบับเดิม (บัตรส่งเสริมเลขที่  1214(2)/2553 และบัตร
ส่งเสริมเลขที่ 1954(2)/2553 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศยกเลิก
บัตรส่งเสริมทัง้ 2 เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2557)  

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็นช่ ำงฝีมื อหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจกัรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 
โดยอนญุำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 
 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสทุธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับ

กำรส่งเสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นับจำกวันท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผล
ขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
นบัแต่วนัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 
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เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ
หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่
 

 มีก ำลงักำรผลิตน ำ้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุำชนะผนกึ ปีละประมำณ 258 ล้ำน
ลิตร  
(เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 

 บคุคลผู้มีสญัชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 ของ 
ทนุจดทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ 
ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในเขตอตุสำหกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกดั(มหำชน) จงัหวดั
ปทมุธำนี 

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

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้
 อนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็นช่ ำงฝีมื อหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำใน

รำชอำณำจกัรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 
โดยอนญุำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 
 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี

ได้รับกำรสง่เสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผล
ขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
นบัแต่วนัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้
 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ

หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 
 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่

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

 บคุคลผู้มีสญัชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 ของ 
ทนุจดทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ 
ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 

 ต้องตัง้โรงงำนในท้องท่ีจงัหวดัสระบรีุ 
5) วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ส าหรับกิจการผลิตน า้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึกที่

โรงงาน ในเขตอุตสาหกรรมของบริษัท นวนคร จ ากัด  (มหาชน) จังหวัด
ปทุมธานี   
บัตรส่งเสริมเลขที่ 1159(2)/2557 

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็นช่ ำงฝีมื อหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจกัรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 
โดยอนญุำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 
 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี

ได้รับกำรสง่เสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผล
ขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้
ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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นบัแต่วนัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ
หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่
 มีก ำลงักำรผลิตน ำ้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุำชนะผนกึ ปีละประมำณ 150 ล้ำนลิตร  

(เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 
 

 บคุคลผู้มีสญัชำติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทัง้สิน้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 ของ 
ทนุจดทะเบียน 

 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน 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 1160(2)/2557 

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็นช่ ำงฝีมื อหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจกัรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 
โดยอนญุำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 
 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี

ได้รับกำรสง่เสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผล
ขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 28 

ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
นบัแต่วนัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ
หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่
 มีก ำลงักำรผลิตน ำ้พืชผกั ผลไม้ บรรจภุำชนะผนกึ ปีละประมำณ 304 ล้ำนลิตร  

(เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 
 บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของ 

ทนุจดทะเบียน 
 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ 

ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 
 ต้องตัง้โรงงำนในท้องท่ีจงัหวดัสระบรีุ 

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

สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญัสรุปดงันี ้

 อนุญำตให้น ำคนต่ำงด้ำวซึ่ งเป็นช่ ำงฝีมื อหรือผู้ ช ำนำญกำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจกัรได้ตำมจ ำนวนและก ำหนดระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 
โดยอนญุำตให้ท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหน้ำท่ีตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบ 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 
 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี

ได้รับกำรสง่เสริมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนัน้ และในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่ำว ผู้ รับกำรส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผล
ขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงเวลำนัน้ไปหกัออกจำกก ำไรสทุธิท่ีเกิดขึน้



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 29 

ภำยหลงัระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล มีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
นบัแต่วนัพ้นก ำหนดเวลำนัน้ โดยจะเลือกหกัจำกก ำไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลำยปีก็ได้ 

 ยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพ่ือ
เสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำ 8 ปี 

เง่ือนไขส ำคญัสรุปดงันี ้

 ต้องเร่งรัดฝึกอบรมและสนับสนุนคนไทยให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนช่ำงฝีมือ
หรือผู้ช ำนำญกำรที่เป็นคนตำ่งด้ำวภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

 เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมต้องเป็นเคร่ืองจกัรใหม ่
 มีก ำลงักำรผลิตน ำ้พืชผัก ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ปีละประมำณ 188 ล้ำนลิตร  

(เวลำท ำงำน 20 ชัว่โมง/วนั : 300 วนั/ปี) 
 บุคคลผู้ มีสัญชำติไทยจะต้องถือหุ้ นรวมทัง้สิน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของ  

ทนุจดทะเบียน 
 ต้องด ำเนินกำรให้ได้รับใบรับรองระบบคณุภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ 

ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลอื่นท่ีเทียบเท่ำภำยใน 2 ปี 
 ต้องตัง้โรงงำนในเขตอุตสำหกรรมของบริษัท นวนคร จ ำกัด(มหำชน) จังหวดั

ปทมุธำนี 
 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน  

 2.3.1 ภาวะตลาดธุรกจิอาหาร 

ธุรกจิร้านอาหาร 

ในปัจจุบันตลำดอำหำรญ่ีปุ่ นมีกำรเติบโตและขยำยตวัอย่ำงรวดเร็ว ด้วยกระแสควำม
นิยมท่ีเติบโตอย่ำงรวดเร็วเช่นนีจ้ะเห็นได้ว่ำมีร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นเกิดขึน้มำกมำย และมีกำรแข่งขนั
คอ่นข้ำงสงู บริษัทจึงให้บริกำรด้วยร้ำนอำหำรท่ีมีควำมหลำกหลำย พฒันำกำรให้บริกำรภำยใน
ร้ำนอำหำร และกำรออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค
และคงควำมเป็นผู้ น ำในธุรกิจอำหำรสไตล์ญ่ีปุ่ น รวมถึงตอบรับต่อสภำวกำรณ์กำรแข่งขันท่ี
รุนแรงมำกขึน้ในปัจจบุนัด้วย 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 30 

ธุรกจิอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน  

ในปี 2557 ตลำดอำหำรพร้อมทำนมีอตัรำกำรเติบโตท่ีเพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเน่ืองประมำณ 
ร้อยละ 10 ถงึ 15 ด้วยผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองควำมต้องกำรและพฤติกรรมใช้ชีวิตและกำรบริโภค
ในปัจจุบนัท่ีต้องกำรรับประทำนอำหำรท่ีมีคณุภำพ ทำนได้สะดวกและรวดเร็ว รวมถงึผลิตภณัฑ์
ต่ำง ๆ มีควำมหลำกหลำย โดยเน้นและให้ควำมส ำคญัด้ำนสขุภำพ นอกจำกนีจ้ำกกำรขยำยตวั
ของช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำว กำรเพ่ิมขึน้ของผู้ ประกอบกำรและกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมทำนท่ีมีหลำกหลำยและตรงต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกย่ิงขึน้ 
ธุรกิจดงักล่ำวจึงถือว่ำมีแนวโน้มกำรเติบโตของสภำวกำรณ์กำรแข่งขันท่ีสูงขึน้ บริษัทจึงควรใช้
โอกำสจำกควำมช ำนำญในธุรกิจอำหำรญ่ีปุ่ นและควำมพร้อมด้ำนก ำลงักำรผลิตในกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีหลำกหลำยและแปลกใหม่เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำมแปลกใหม่
เพ่ือดึงดูดควำมสนใจของผู้บริโภค  อันจะเป็นกำรขยำยฐำนกำรตลำดของผลิตภัณฑ์อำหำร
พร้อมทำน และสร้ำงสถำนะท่ีดีในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจดงักลำ่วด้วย 

2.3.2  ภาวะตลาดธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

ส ำหรับนโยบำยและกิจกรรมทำงกำรตลำดในปีท่ีผ่ำนมำนัน้ ชำเขียวโออิชิ กรีนที ได้มี
กำรปรับภำพลักษณ์ตรำสินค้ำให้แตกต่ำงจำกคู่แข่งผ่ำนแคมเปญ “มีโออิชิ ชีวิตโอจัง” เพ่ือให้
เข้ำถึงกลุม่ผู้บริโภคคนรุ่นใหมม่ำกย่ิงขึน้ และสะท้อนภำพลกัษณ์ควำมเป็นผู้น ำเคร่ืองดื่มชำเขียว
สไตล์ญ่ีปุ่ นผ่ำนกิจกรรมสง่เสริมกำรขำย “ทวัร์ยกแก๊ง โอยกก๊วน” 

โดยในปี 2557 ตลำดเคร่ืองดื่มประเภทชำเขียวพร้อมดื่ม ยังคงเผชิญกำรแข่งขันท่ี
รุนแรงทัง้จำกกำรแข่งขนัด้ำนกำรจดัรำยกำรส่งเสริมกำรขำย กำรแข่งขนัด้ำนรำคำ และกำรเพ่ิมขึน้
ของคู่แข่งทำงธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ชำเขียวพร้อมดื่มตรำโออิชิกรีนที ยังคงรักษำควำมเป็นผู้น ำทำง
กำรตลำดในตลำดชำเขียวพร้อมดื่มไว้ได้อย่ำงตอ่เน่ือง  

จำกสภำพกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมท่ีเพ่ิมสงูขึน้ดงักลำ่ว บริษัทจึงให้ควำมส ำคญักบั
กำรค้นคว้ำและพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ีหลำกหลำย
และสร้ำงควำมแตกต่ำงของผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมควำมได้เปรียบในกำรแข่งขั น อำทิ กำร
ออกจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่เคร่ืองดื่มสมุนไพร โออิชิ  โอเฮิร์บ และกำรออกจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์รสชำติใหม่ ๆ ได้แก่ ชำเขียวรสผลไม้ตรำโออิชิ ฟรุตโตะ และชำอัดลม โออิชิ ชำคูลล์ซ่ำ 
นอกจำกนี  ้ยังขยำยโอกำสทำงธุรกิจและกำรดื่มชำเขียวของผู้ บ ริโภคให้สูงขึน้ ด้วยก ำร
ออกจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มชำผสมนม โออิชิ โตเกียว บำนำน่ำ  
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นอกจำกนี ้จำกพฤติกรรมกำรบริโภคสื่อโฆษณำประชำสมัพนัธ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ
ผู้บริโภค ท่ีเน้นกำรรับรู้ผ่ำนสื่อดิจิตอลเพ่ิมมำกขึน้ บริษัทจงึให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงกำรรับรู้
และควำมจงรักภกัดีต่อตรำสินค้ำ ผ่ำนทำงสื่อโซเชียล มีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค เป็นผลให้บริษัทมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมเพ่ิมมำกขึน้ 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 

3.1 ธุรกจิเคร่ืองดื่ม 

3.1.1  ความเสี่ยงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มใหม่ 

ในกำรออกผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มใหม่แม้ว่ำบริษัทจะได้มีกำรพิจำรณำและวำงแผน รวมถึงท ำกำร
ทดสอบคุณภำพต่ำง ๆ ทัง้ทำงด้ำนกำรผลิต กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรทดสอบรสชำติ กำรท ำโฆษณำ
และส่งเสริมกำรขำย ซึง่ส่งผลให้กำรออกผลิตภณัฑ์ใหม่ต้องมีกำรลงทุนท่ีสงู แต่ผลิตภณัฑ์ใหม่บำงประเภท
ยงัไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควร เน่ืองจำกยงัไม่เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้บริโภค รวมทัง้กำรแข่งขนัท่ีรุนแรงใน
ตลำดของกลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่ม บริษัทจึงได้เพ่ิมควำมเข้มงวดในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรออก
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มใหม่ ทัง้ในส่วนของคุณภำพสินค้ำ กำรมุ่งเน้นควำมต้องกำรของผู้บริโภค รวมทัง้
กิจกรรมกำรตลำด เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรออกผลิตภณัฑ์ใหมจ่ะมีอตัรำควำมส ำเร็จเพ่ิมขึน้ 

3.1.2   ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดบิที่มีจ ากัด 

เน่ืองจำกบริษัทมีนโยบำยซือ้วัตถุดิบท่ีมีคุณภำพเพ่ือให้สำมำรถผลิตสินค้ำท่ีได้มำตรฐำน 
ดงันัน้ บริษัทไม่ซือ้วตัถุดิบบำงชนิด หรือวตัถุดิบจำกผู้ขำยเพียงรำยเดียว ซึง่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงจำก
กำรขำดแคลนหรือขำดอ ำนำจต่อรองทำงด้ำนรำคำได้ โดยท่ีผ่ำนมำ บริษัทก ำหนดให้ฝ่ำยวิจยัผลิตภณัฑ์
และฝ่ำยจดัซือ้ด ำเนินกำรแสวงหำผู้ขำยสินค้ำท่ีมีคณุภำพเพ่ือให้มีผู้ขำยสินค้ำมำกรำยย่ิงขึน้  

3.1.3  ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 

จำกกำรที่รำคำพลงังำนชนิดตำ่ง ๆ กำรน ำธญัพืชมำผลิตเป็นพลงังำนทดแทน และควำมต้องกำร
ใช้วตัถุดิบหลำย ๆ อย่ำงในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนท่ีเพ่ิม
สงูขึน้อย่ำงก้ำวกระโดด ท ำให้ต้นทุนต่ำง ๆ ในส่วนของค่ำขนส่ง เชือ้เพลิง เย่ือกระดำษ และบรรจุภณัฑ์ท่ี
ท ำจำกปิโตรเลียมมีควำมผันผวนไปตำมอปุสงค์และอุปทำนในตลำด บริษัทจึงได้ด ำเนินกำรท ำสญัญำ
ระยะปำนกลำงและระยะยำวกบัผู้ขำยบำงรำยเพ่ือให้มัน่ใจวำ่จะไมม่ีผลกระทบกบับริษัทมำกนกั 
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3.1.4  ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

ด้วยสภำวกำรณ์กำรแข่งขันทำงด้ำนธุรกิจเคร่ืองดื่มเป็นไปอย่ำงรุนแรง มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่ ๆ 
ซึ่งมีศักยภำพสูงน ำสินค้ำออกสู่ตลำด  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีนโยบำยแข่งขันทำงด้ำนภำพลักษณ์ ใน
รูปแบบกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และกำรจดักิจกรรมกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ ทัง้นี ้เพ่ือท ำให้ผลิตภณัฑ์
ของบริษัทมีคุณภำพ และภำพลกัษณ์ท่ีเหนือกว่ำ รวมถึงบริษัทมีควำมเช่ือว่ำย่ิงกำรแข่งขันมีมำกเท่ำใด
ย่อมส่งผลดีต่ออุตสำหกรรมเคร่ืองดื่มมำกขึน้เท่ำนัน้ เพรำะจะท ำให้กำรเติบโตของตลำดในธุรกิจประเภทนี ้
เติบโตมำกย่ิงขึน้ ซึง่ย่อมสง่ผลท ำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึน้ด้วยเช่นกนั 

3.1.5  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาต ิ

จำกมหำอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยในปี 2554 ซึง่ส่งผลกระทบและสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่
บริษัทเป็นจ ำนวนมำกนัน้ บริษัท จึงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัจ ำเป็นในกำรป้องกันและกระจำยควำม
เสี่ยงจำกภัยธรรมชำติท่ีอำจเกิดขึน้ซ ำ้อีก โดยได้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ  เช่น กำรก่อสร้ำงโรงงำนแห่งใหม่ท่ี
อ ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี กำรวำงแผนและสร้ำงก ำแพงป้องกันน ำ้ท่วมในส่วนโรงงำน ท่ีนิคม
อุตสำหกรรมนวนคร นอกเหนือจำกเข่ือนท่ีก่อสร้ำงแล้วเสร็จของนิคมอุตสำหกรรมเอง ตลอดจนมีกำร
ก ำหนดแผนส ำรองฉุกเฉินในเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ำธุรกิจจะสำมำรถด ำเนินต่อไปได้อย่ำง
ตอ่เน่ืองและปลอดภยั  

3.2  ธุรกจิอาหาร 

3.2.1 ความเสี่ยงในด้านการจัดหาพืน้ที่เช่าส าหรับขยายสาขาใหม่และรักษาพืน้ที่เช่าส าหรับ 
สาขาเดมิ 
เน่ืองด้วยท ำเลท่ีตัง้ของสำขำเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำร ประกอบ

กบัสภำวะกำรแข่งขันท่ีรุนแรงในธุรกิจร้ำนอำหำรในปัจจุบนั ส่งผลให้เกิดข้อจ ำกดัต่อผู้ประกอบกำรใน
กำรแสวงหำพืน้ท่ีขยำยสำขำใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงพืน้ท่ีในห้ำงสรรพสินค้ำท่ีมุ่งเน้นกำรเช่ำพืน้ท่ีใน
ห้ำงสรรพสินค้ำในแหลง่ชมุชน และโดยปกติกำรเช่ำพืน้ท่ีจะท ำเป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 3 ปี และสำมำรถ
ตอ่อำยสุญัญำเช่ำได้อีก 3 ปี ซึง่บริษัทมีควำมเสี่ยงท่ีจะไมไ่ด้รับกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำหรืออำจมีกำรปรับ
อัตรำค่ำเช่ำเพ่ิมสูงขึน้  ซึ่งบริษัทได้มีกำรวำงแผนในกำรรักษำพืน้ท่ีเช่ำโดยกำรรักษำและสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ ให้เช่ำ รวมถึงมีกำรติดตำมและแสวงหำพืน้ท่ีในท ำเลท่ีดีใหม่ ๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ
บริษัทจะมีพืน้ท่ีท่ีมีท ำเลท่ีตัง้ท่ีดีในกำรรองรับกำรขยำยสำขำอย่ำงตอ่เน่ือง 
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3.2.2 ความเสี่ยงต้นทุนจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดบิและผลิตภัณฑ์ 

เน่ืองจำกในกำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรนัน้ บริษัทให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพ ควำมสดใหม่ของ
วตัถุดิบและผลิตภณัฑ์เป็นหลกัส ำคญั มำกกว่ำ 50% ของวตัถุดิบและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เนือ้สตัว์ อำหำร
ทะเล ผัก ผลไม้ และขนมปัง มีอำยุกำรใช้งำนสัน้  จึงอำจส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิต หำกขำดกำร
บริหำรจัดกำรและควบคุมกำรใช้วตัถุดิบอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้นี ้เพ่ื อลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนต้นทุน 
บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรจัดซือ้และกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง ด้วยกำรสั่งซือ้ในลักษณะวนั
ตอ่วนัในจ ำนวนท่ีพอเพียง และจดัเก็บในห้องเย็นรักษำอณุหภมูิเพ่ือลดกำรเสื่อมสภำพของวตัถดุิบ รวมถึง
มีระบบกำรควบคมุสินค้ำและวตัถดุิบคงคลงัแบบ  First-In-First-Out (FIFO) 

3.2.3 ความเสี่ยงจากการมีแหล่งวัตถุดบิที่มีจ ากัด 

เน่ืองจำกบริษัทมีนโยบำยซือ้วตัถุดิบท่ีมีคณุภำพเพ่ือให้สำมำรถผลิตสินค้ำท่ีได้มำตรฐำน ดงันัน้ 
บริษัทไมซ่ือ้วตัถดุิบบำงชนิด หรือวตัถุดิบจำกผู้ขำยเพียงรำยเดียวซึง่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงจำกกำรขำด
แคลนหรือขำดอ ำนำจต่อรองทำงด้ำนรำคำได้ โดยท่ีผ่ำนมำ บริษัทก ำหนดให้ฝ่ำยวิจยัผลิตภณัฑ์และฝ่ำย
จดัซือ้ด ำเนินกำรสรรหำผู้ขำยสินค้ำท่ีมีคณุภำพเพ่ือให้มีผู้ขำยสินค้ำมำกรำยย่ิงขึน้  

3.2.4 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 

จำกกำรท่ีวตัถุดิบบำงชนิดเป็นวตัถุดิบท่ีได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคสูง เม่ือเกิดเหตกุำรณ์ท่ีไม่
คำดคิด เช่น โรคระบำดของพืชและสตัว์ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกั ท ำให้เกิดกำรขำดแคลน และรำคำมีควำมผัน
ผวน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้พิจำรณำท ำสญัญำระยะปำนกลำงและระยะยำวกับผู้ ขำยบำงรำยไว้แล้ว 
เหตกุำรณ์ดงักลำ่วจงึไมส่ง่ผลกระทบตอ่บริษัทมำกนกั 

3.2.5 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกจิ 

 เน่ืองจำกควำมนิยมในอำหำรญ่ีปุ่ นเติบโตอย่ำงรวดเร็วในประเทศไทย จึงท ำให้มีผู้ประกอบกำร
รำยใหม่ ๆ เกิดขึน้จ ำนวนมำก และมีคู่แข่งบำงรำยเปิดร้ำนอำหำรแนวเดียวกับของบริษัทในท ำเลท่ี
ใกล้เคียงกัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีนโยบำยแข่งขันทำงด้ำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์และบริกำรกำร
โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และกำรจัดกิจกรรมกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ โดยไม่เน้นกำรตัดรำคำ ทัง้นี ้
เน่ืองจำกบริษัทมีควำมเช่ือว่ำย่ิงกำรแข่งขันมีมำกเท่ำใดย่อมส่งผลดีต่ออุตสำหกรรมอำหำรมำกขึน้
เท่ำนัน้ เพรำะจะท ำให้กำรเติบโตของตลำดในธุรกิจประเภทนีเ้ติบโตมำกย่ิงขึน้ ซึง่ย่อมส่งผลท ำให้ธุรกิจ
ของบริษัทเติบโตขึน้ด้วยเช่นกนั 
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3.2.6 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาต ิ

จำกมหำอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยในปี 2554 ซึง่ส่งผลกระทบและสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่
บริษัทเป็นจ ำนวนมำกนัน้ บริษัท จึงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัจ ำเป็นในกำรป้องกัน และกระจำยควำม
เสี่ยงจำกภยัธรรมชำติท่ีอำจเกิดขึน้ซ ำ้อีก โดยได้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ  เช่น กำรย้ำยครัวกลำงจำกเดิมท่ีนิคม
อตุสำหกรรมนวนคร ไปยงัครัวกลำงแห่งใหม่ท่ีอ ำเภอบ้ำนบึง จงัหวดัชลบุรี ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีปลอดภัยจำก
น ำ้ท่วม รวมถึงบริษัทได้กระจำยกำรลงทุนไปยงัจงัหวดัซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีท ำเลท่ีตัง้สงู และมีกำรคมนำคม
ขนส่งสะดวก จึงน่ำจะปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ ตลอดจนมีกำรก ำหนดแผน
ส ำรองฉุกเฉินในเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ำธุรกิจจะสำมำรถด ำเนินต่อไปได้อย่ำงต่อเน่ืองและ
ปลอดภยัด้วย 

3.2.7 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกจิ 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในประเทศส่งผลกระทบต่อภำพรวม
เศรษฐกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีอตัรำกำรบริโภคอำหำรนอกบ้ำนน้อยลงและพฤติกรรมกำรบริโภคท่ี
มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึง่กระทบต่อยอดขำยของบริษัท และแม้ในช่วง 6 เดือนหลงัของปี 2557 
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองจะมีทิศทำงท่ีดีขึน้ แตย่งัคงมีผลกระทบสืบเน่ืองด้ำนภำวะเศรษฐกิจ อำทิ ต้นทุน
วตัถุดิบ ค่ำแรง และค่ำใช้จ่ำยครัวเรือนท่ีมีอตัรำท่ีสูงขึน้ และก ำลงักำรซือ้ของผู้บริโภคท่ีลดน้อยลง ซึ่ง
ปัจจยัดงักลำ่วยงัคงสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบกำรโดยรวมของธุรกิจอำหำร  

 อย่ำงไรก็ดี แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบจำกปัจจัยควำมเสี่ยงดังกล่ำวแต่จำกกำรติดตำม
สถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด พร้อมก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงกำรตลำดท่ีเหมำะสมท ำให้บริษัทไม่ได้รับ
ผลกระทบจำกปัจจยัดงักลำ่วอย่ำงมีนยัส ำคญั  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีทัง้ทรัพย์สินถำวรหลกัท่ีบริษัทและบริษัทย่อย
ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน มีมูลค่ำทำงบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2557 สรุป
รำยละเอียดได้ดงันี ้

4.1 ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ 

กลุ่มบริษัทมีท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่ำทำงบัญชีสุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 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 

และสว่นปรับปรุงท่ีดิน 

ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบ้ำนบงึ(เมือง) 

จงัหวดัชลบรีุ 

เจ้ำของ 

 

 

 

 

 

เจ้ำของ 

371.49 

 

 

 

 

 

147.58 

- ไมม่-ี 

 

 

 

 

 

-ไมม่-ี 

 

รวม 519.07 

4.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

กลุ่มบริษัทมีอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งมูลค่ำทำงบัญชีสุทธิ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ตำมรำยละเอียดดงันี ้
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อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงโรงงำน 

นิคมอตุสำหกรรมนวนครโครงกำร 2  

ต ำบลคลองหนึง่ อ ำเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธำนี 

 

เจ้ำของ 948.45 - ไมม่ี - 

อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงโรงงำน 

นิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร  

ต ำบลบ้ำนเก่ำ อ ำเภอพำนทอง  

จงัหวดัชลบรีุ 

เช่ำ 106.03 - ไมม่ี - 

สว่นปรับปรุงอำคำร  เลขท่ี 333 หมูท่ี่ 1 

ถนนทำงหลวง 2089 (มวกเหล็ก-วงัมว่ง) 

ต ำบลแสลงพนั อ ำเภอวงัมว่ง  

จงัหวดัสระบรีุ 

เช่ำ 74.13 -ไมม่-ี 

อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงโรงงำนครัวกลำง 

ต ำบลหนองชำก อ ำเภอบ้ำนบงึ 

จงัหวดัชลบรีุ 

เจ้ำของ 355.11 -ไมม่-ี 

สว่นปรับปรุงอำคำรอื่นๆ เจ้ำของ 11.21 -ไมม่-ี 

รวม         1,494.93 

4.3 สัญญาเช่าพืน้ที่ 

วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทมีสญัญำเช่ำพืน้ที่ในกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำรญี่ปุ่ นกบั
คู่สญัญำท่ีเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจค้ำปลีกประมำณ 220 สญัญำ ทัง้นี ้สญัญำเช่ำพืน้ท่ีส่วนใหญ่จะ
เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 3 ปี และสำมำรถต่ออำยุสญัญำได้อีก 3 ปี โดยสญัญำส่วนใหญ่จะ
หมดอำยุลงในปี 2558 –2560 

ทัง้นี ้บริษัทได้เช่ำท่ีดิน และอำคำร ส ำหรับโรงงำนเคร่ืองจกัรบรรจุ Cold Aseptic Filling สำยกำรผลิต
ท่ี 2 ท่ีจังหวดัสระบุรี เน่ืองจำกมีควำมเหมำะสมต่อกำรขนส่ง รวมถึงยังเป็นกำรกระจำยควำม
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เสี่ยงอีกทำงหนึ่งด้วย โดยสญัญำเช่ำเป็นแบบระยะสัน้ระยะเวลำกำรเช่ำน้อยกว่ำ 3 ปี และให้
สิทธิบริษัทในกำรพิจำรณำซือ้ท่ีดินก่อนบคุคลอื่นหำกผู้ให้เช่ำประสงค์จะขำยท่ีดินดงักลำ่ว 

4.4 สิทธิการเช่าพืน้ที่ด าเนินงาน 

พืน้ท่ีด ำเนินงำนของกิจกำรร้ำนอำหำรของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะท ำเป็นสญัญำเช่ำระยะเวลำสัน้   
3 ปี ท่ีสำมำรถตอ่อำยุกำรเช่ำได้อีก 3 ปี เพ่ือลดภำระผกูพนัและเงินลงทนุท่ีคอ่นข้ำงสงูจำกควำม 
ผนัแปรของสภำพเศรษฐกิจและกำรค้ำท่ีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว อย่ำงไรก็ตำม มีร้ำนอำหำร
บำงสำขำได้ท ำสญัญำเช่ำระยะยำวภำยในอำคำรและศนูย์กำรค้ำ ซึง่มีมลูคำ่ทรัพย์สินรวมสว่นท่ี
ปรับปรุงแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 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 

11.34 - 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 

4.10 - 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 

14.85 - ไมม่ี - 

ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรัล ป่ินเกล้ำ  
ห้องท่ี G 45 พืน้ท่ี 160.15 ตร.ม. 

ระยะเวลำ 13 ปี  
1 เดือน 30 วนั/ 
สิน้สดุปี 2558 

0.31 - ไมม่ี - 

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

ระยะเวลำ 15 ปี  
6 เดือน/ สิน้สดุปี 2564 

5.50 - ไมม่ี - 

ศนูย์กำรค้ำเอสพลำนำด รัชดำภิเษก 
ห้องท่ี B 41 พืน้ท่ี 288 ตร.ม. 

ระยะเวลำ 24 ปี         
2 เดือน 4 วนั /     
สิน้สดุปี 2574 

21.54 - ไมม่ี - 

รวม  57.64  
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4.5 เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 เคร่ืองจักรและเคร่ืองจักรหลักท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและผลิตสินค้ำ
ของกิจกำร ประกอบด้วย 

ประเภทเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร - เคร่ืองดื่ม  2,893.62 - ไมม่ี - 

เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร - อำหำร 401.44 - ไมม่ี - 
รวม 3,295.06 

4.6 ส่วนตกแต่งและระบบภายใน 

ส่วนตกแต่งและระบบภำยในท่ีใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557
ประกอบด้วย 

ประเภทส่วนตกแต่งและระบบ
ภายใน 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

สว่นตกแตง่   441.03 - ไมม่ี - 

ระบบภำยใน   934.11 - ไมม่ี – 
รวม 1,375.14 

4.7   ทรัพย์สินระหว่างตดิตัง้ 

ทรัพย์สินระหวำ่งติดตัง้ของกลุม่บริษัทมีมูลคำ่ทำงบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภททรัพย์สินระหว่างติดตัง้ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

เคร่ืองจกัร Cold Aseptic Filling 
สำยกำรผลิตท่ี  3 

205.70 - ไมม่ี – 

OEM Project 199.34 -ไมม่-ี 
ร้ำนอำหำรระหวำ่งก่อสร้ำง - - ไมม่ี - 

อื่น ๆ 30.49 -ไมม่-ี 

รวม 435.53 
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4.8   ทรัพย์สินอ่ืน 

ทรัพย์สินอื่นท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย เคร่ืองใช้ส ำนกังำน เคร่ืองตกแต่ง
และติดตัง้ เคร่ืองใช้ในร้ำนอำหำร และยำนพำหนะ โดยมีมูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2557 ทัง้สิน้ 228.09 ล้ำนบำท 

4.9 ทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัง้แต่เปิดด ำเนินกำร บริษัท มีกำรย่ืนค ำขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ และเคร่ืองหมำย
บริกำร ส ำหรับผลิตภณัฑ์และบริกำรของบริษัททัง้ในและตำ่งประเทศ  เพ่ือเป็นกำรรักษำสิทธิและ
ได้รับควำมคุ้ มครองด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำตำมกฎหมำยโดยมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำ และ
เคร่ืองหมำยบริกำรท่ีส ำคัญ คือ “โออิชิ” รวมถึงเคร่ืองหมำยกำรค้ำและเคร่ืองหมำยบริกำรท่ี 
จดทะเบียนทัง้ร่วมและ/หรือแยกกับเคร่ืองหมำย “โออิชิ” อีกหลำกหลำยเคร่ืองหมำยได้แก่  
“ชำบูชิ” “รำเมน” “นิกุยะ” “คำคำชิ”  “กรีนที” “ชำคูลล์ซ่ำ” “ฟรุตโตะ” “อะมิโน โอเค” “เนโกะ” และ
“ฟรุตซำ่” เป็นต้น 
รวมถึง บริษัทได้จดลิขสิทธ์ิในตัวกำร์ตูน Oishi Neko (โออิชิ เนะโกะ) และตัวกำร์ตูนท่ีใช้กับ
ผลิตภณัฑ์ชำคลูล์ซำ่ ในหลำกหลำยรูปแบบและท่ำทำงอีกด้วย 

นอกจำกนี ้บริษัทได้รับรำงวัล “แบรนด์ท่ีแข็งแกร่งและทรงพลงัท่ีสุดในประเทศไทย ปี 2014” 
ในกลุ ่มสินค้ำชำเขียวพร้อมดื ่มจำกกำรส ำรวจของคณะพำณิชยศำสตร์และ กำรบัญชี 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ซึง่เป็นรำงวลัที่บริษัทได้รับติดตอ่กนัเป็นปีท่ีสองอีกด้วย 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ส ำหรับระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำย
หรือคดีใด ๆ ท่ีต้องด้วยกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) คดีท่ีอำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ท่ีมีจ ำนวนสงูกว่ำร้อยละ 5 ของ
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

(2) คดีท่ีกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคญัแต่ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบเป็น
ตวัเลขได้ 

(3) คดีท่ีมิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 6.1 ข้อมูลทั่วไป 

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

“โออิชิ” “ชำคลูล์ซำ่” “ฟรุตโตะ” เคร่ืองดื่ม “โอเฮิร์บ” และ “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 ครบ

ก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 
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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 

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



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 43 

 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 
หุ้ นสำมัญจ 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- แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติง้
จ ำกดั 
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 7.2 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ในเดือนมีนำคม 2556 บริษัทได้ท ำสญัญำเงินกู้ ยืมระยะยำวจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำทกบัสถำบนักำรเงิน  
มีก ำหนดช ำระคืนเป็นรำยเดือนจ ำนวน 5 งวด งวดละ 200 ล้ำนบำท โดยเร่ิมช ำระคืนงวดแรกในเดือน
พฤศจิกำยน 2558 ดอกเบีย้ก ำหนดช ำระเป็นรำยเดือนในอตัรำดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 3.85 ตอ่ปี 

7.3 ผู้ถือหุ้น 

รำยช่ือและสดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำย ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2557  มีดงันี ้

ล าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

2. DBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients 9,000,000 4.800 

3. 
 

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 9,000,000 4.800 

4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 8,263,100 4.407 

5. PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 4,678,700 2.495 

6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 1,183,400 0.631 

7. นางหทยัรัตน์ จุฬางกูร 920,000 0.496 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 286,694 0.153 

9. นายขวัญชัย เกดิแก้วฟ้า 210,100 0.112 

10. นายบุญเกียรต ิ เอือ้สุดกจิ 161,300 0.086 

11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย 4,427,507 2.361 

 รวม 187,500,000 100 
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รำยละเอียดของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีระบุข้ำงต้น มีลกัษณะเป็น Holding Company หรือโดย
พฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยอย่ำงมี
นยัส ำคญั มีดงัตอ่ไปนี ้

1)    บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ประกอบธุรกิจหลกัผ่ำนบริษัทย่อย
เก่ียวกบักำรผลิตและกำรจดัจ ำหน่ำยเคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอล์ และไม่ผสม
แอลกอฮอล์ ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ น 

2)       ณ วันท่ี 28 สิงหำคม 2557 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 17 มีนำคม 2557 มีดงันี ้

ล าดับที่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

2. The Central Depository (Pte) Limited 8,169,719,364 32.54 

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

4. Nexus Power Investment Limited 420,514,080 1.67 

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. นายณัฐวรรธน์  เตชะไพบูลย์ 72,377,500 0.29 
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7.4 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

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

โดยบริษัทจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำร ประจ ำปี 2556 และก ำไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้น
ละ 1.30 บำท (หนึ่งบำทสำมสิบสตำงค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้  243.75 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อย
ละ 53.50 ของก ำไรสุทธิรวมประจ ำปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท
ดงักลำ่วข้ำงต้น 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทยีบตัง้แต่ปี 2554 ถงึ 2557 

 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ก าไรสุทธิ (บาท) 524,935,152 455,572,043 653,833,120 808,126,922 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 187,500,000 187,500,000 187,500,000 187,500,000 

เงนิปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) 1.60 1.30 2.20 2.20 

- เงนิปันผลระหว่างกาล 
(บาท/หุ้น) 

0.55 0.30 1.60 1.50 

- เงนิปันผลงวด 6 เดือนหลัง  
(บาท/หุ้น) 

1.05 1.00 0.60 0.70 

รวมเงนิปันผลที่จ่าย (บาท) 300,000,000 243,750,000 412,500,000 412,500,000 

อัตราเงนิปันผลจ่ายต่อก าไร
สุทธิ (ร้อยละ) 

57.14 53.50 63.07 51.04 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำรทัง้หมด 7 ชดุ คือ 
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี        
ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 9(1) คน ดงันี ้

1. นำยประสิทธ์ิ  โฆวิไลกลู(2)  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
2. นำยฐำปน   สิริวฒันภกัดี  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยวิกรม   คุ้มไพโรจน์  กรรมกำรอิสระ 
4. นำงสำวพจนีย์  ธนวรำนิช  กรรมกำรอิสระ 
5. นำยชยั   จรุงธนำภิบำล  กรรมกำรอิสระ 
6. นำยสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร  กรรมกำร 
7. นำยอวยชยั  ตนัทโอภำส  กรรมกำร 
8. นำยมำรุต   บรูณะเศรษฐกลุ  กรรมกำร 
9. นำยพิษณ ุ  วิเชียรสรรค์  กรรมกำร 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี ้

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

หมายเหตุ 

 (1) นำยณรงค์ ศรีสอ้ำน นำยแมทธิว กิจโอธำน และนำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำม

วำระ ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 30 เมษำยน 2557 โดยแสดงควำมประสงค์

ไมข่อกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทตอ่ไปอีก 
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(2) นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ได้รับแต่งตัง้จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 

เมษำยน 2557 ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัทแทนนำยณรงค์ ศรีสอ้ำน ที่พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร

บริษัทตำมวำระ 

 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทปฏิบตัิหน้ำท่ีโดยอทิุศเวลำ ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เพ่ือ
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้ค ำแนะน ำและก ำกับดูแลให้บริษัทมี 
กำรด ำเนินงำน ภำยใต้กรอบของกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัและมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนพิจำรณำควำมเหมำะสม ให้ค ำแนะน ำ ก ำหนดและอนุมตัิวิสัยทัศน์  
กลยุทธ์ ตลอดจนเป้ำหมำยและนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมทัง้ ก ำกบั ควบคมุ ดแูล  
กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำนและเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ก ำหนด และจดัให้มีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี 
กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม เพียงพอและ
เช่ือถือได้ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมถูกต้องและเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงรับผิดชอบและดแูลให้มีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม และรักษำผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ พร้อมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงถกูต้องครบถ้วน  

อีกทัง้ ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรหรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมกำรในกิจกำรอนัมีสภำพ
อย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีท่ีกรรมกำร 
หรือบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตำมข้อบังคบับริษัท กฎหมำย และตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด)  
มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดก ำหนดให้บคุคลดงักลำ่ว ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ  

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแตง่ตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึง่ให้เป็นกรรมกำรบริหำรเพ่ือ
ด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงแทนคณะกรรมกำรบริษัทได้ โดยในกำรมอบ
อ ำนำจนัน้จะต้องอยู่ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำท่ีของผู้ รับมอบอ ำนำจไว้อย่ำงชดัเจน 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 

ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 7 
 

   

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 ถือหุ้นท่ี เข้ำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัของบริษัทให้บคุคลอื่น 
2. กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหำชนมำเป็นของบริษัท 
3. กำรตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสญัญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัท 

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 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธำนกรรมกำรบริษัทมีบทบำทและหน้ำท่ีท่ีส ำคญั ดงันี ้ 

1. รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแล และติดตำมให้กำร   
บริหำรงำนของบริษัทให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้ 

2. ท ำหน้ำท่ีประธำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
3. เป็นผู้ ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง

เท่ำกนั 
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4. ปฏิบตัิหน้ำท่ีอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

การปฐมนิเทศ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพ่ือให้กรรมกำรใหม่
รับทรำบควำมคำดหวงัท่ีบริษัทมีต่อบทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท 
นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ตลอดจนสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในธุรกิจและกำรด ำเนินงำน รวมถงึกำรเย่ียมชมหน่วยปฏิบตัิกำรด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัท
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรบริษัท 

การพัฒนากรรมการ 

บริษัทมีนโยบำยส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมกำรของบริษัททุกคนเข้ำร่วมกำรสมัมนำ และ
ศกึษำในหลกัสตูรกำรอบรมต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ซึง่จดัขึน้โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือองค์กรอิสระต่ำง ๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้มี
ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 

โดยในปี 2557 กรรมกำรของบริษัทได้เข้ำอบรมในหลกัสตูรซึง่จดัขึน้โดย IOD ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระตำ่ง ๆ ดงันี ้  

1. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช ได้เข้ำอบรมในหลักสูตร Director Certification Program 
Update (DCPU) รุ่นท่ี 1/2557 ซึง่จดัขึน้โดย IOD 

2. นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ ได้เข้ำอบรมในหลกัสตูร Successful Formulation & Execution 
of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 22/2557 ซึง่จดัขึน้โดย 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 กรรมกำรบริหำร 
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5. นำยพิษณ ุ วิเชียรสรรค์ กรรมกำรบริหำร 
6. นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ กรรมกำรบริหำร 
7. นำยไพศำล อำ่วสถำพร กรรมกำรบริหำร 

 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

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

2. มีอ ำนำจจดัท ำ เสนอแนะ และก ำหนดนโยบำยแนวทำงธุรกิจ และกลยทุธ์ทำงธุรกิจของ
บริษัทตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

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 ำเนินกิจกำรที่เก่ียวข้องกบักำรบริหำรงำนทัว่ไปของบริษัท โดยให้ครอบคลมุ
ทกุรำยละเอียดของกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม กำรวำ่จ้ำง และกำรเลิกจ้ำงของพนกังำน
ของบริษัท ยกเว้น ต ำแหน่งตัง้แตผู่้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป 

6. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมตัิกำรเข้ำท ำธุรกรรมและด ำเนินกำรตำ่ง ๆ  ของบริษัทและบริษัทย่อย 
ดงันี ้
6.1 อนุมัติกำรกู้ หรือกำรขอสินเช่ือใด ๆ จำกสถำบันกำรเงิน กำรเข้ ำเป็น 

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

6.2 อนมุตัิงบประมำณประจ ำปีของบริษัทย่อย 
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ทัง้นี ้อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรตำ่ง ๆ ตำมท่ีระบขุ้ำงต้นให้เป็นไปตำมเง่ือนไขดงันี  ้
1. กรณีกำรสัง่ซือ้วตัถุดิบหลกั ให้คณะกรรมกำรบริหำรอนุมตัิได้ไม่เกินครัง้ละ 

1,000,000,000.- บำท (หนึง่พนัล้ำนบำทถ้วน)  
2. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจำกกำรสัง่ซือ้วตัถุดิบหลกั ให้คณะกรรมกำรบริหำรอนุมตัิ

ได้ไม่เกินครัง้ละ 100,000,000.- บำท (หนึ่งร้อยล้ำนบำทถ้วน) หรือจ ำนวน
เทียบเท่ำ หรือเป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ยกเว้น กำรตดั
จ ำหน่ำยทรัพย์สิน  ใ ห้คณะกรรมกำรบริหำรอนุมัติ ไ ด้ ไม่ เ กินครั ง้ละ 
10,000,000.- บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน) และกำรจ่ำยเงินค่ำรับรอง กำรกุศล 
และสินค้ำเผยแพร่ ใ ห้คณะกรรมกำรบริหำรอนุมัติ ไ ด้ ไม่ เ กินครั ง้ละ 
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 ำหนดโบนสั สวสัดิกำร หรือสิทธิประโยชน์อย่ำงอื่น 
ตลอดจนพิจำรณำควำมดีควำมชอบประกำรอื่นของพนกังำนของบริษัทในทกุต ำแหน่ง 
ยกเว้น ต ำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป และให้มีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำร
ผู้ จัดกำร หรือผู้ ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรแทนของบริษัท เป็นผู้ มีอ ำนำจแทนบริษัท  
ในกำรลงนำมในสัญญำจ้ำงท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ภำยใต้งบประมำณท่ีได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

11. อนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้ แทนของบริษัทเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร และหรือ 
อนุกรรมกำรในบริษัทย่อย เพ่ือควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ตำมท่ีได้รับอนุมัติ
จำกบริษัท ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้รับประโยชน์สงูสดุ 

12. ก ำกบั ดแูล และอนมุตัิเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท และอำจแตง่ตัง้หรือ
มอบหมำย หรือมอบอ ำนำจให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ หรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหนึง่
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริหำรได้ตำมท่ีเห็นสมควร เช่น แตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำร
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ในกำรจดัหำวตัถดุิบหลกั แตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรในกำรพิจำรณำกำรขึน้เงินเดือนหรือ
กำรก ำหนดเงินโบนสัแก่พนกังำน ยกเว้น ต ำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป  
แตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรชดุตำ่ง ๆ ท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในกิจกำรเฉพำะทำง เพ่ือ
บริหำร และกลัน่กรองกิจกำรงำนก่อนท่ีจะน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำร  
โดยคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขขอบเขตแห่งกำรมอบ
อ ำนำจนัน้ ๆ ได้ 

13. ปฏิบตัิหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

อนึ่ง กำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวข้ำงต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรอนุมตัิกำรเข้ำท ำ
รำยกำรท่ีท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถ
อนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรที่ตน หรือบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสีย หรืออำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด (ตำมข้อบงัคบับริษัท และตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด) กับบริษัท
หรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นกำรอนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมตัิไว้ ทัง้นี ้กรรมกำรบริหำรท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองดงักล่ำว
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ โดยคณะกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรได้ตำมท่ีจ ำเป็นหรือเห็นสมควร 

 
8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน(1) ดงันี ้

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

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และหำกกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ 

กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ย่ืนใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท
และให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนมุตัิ 
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เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือมีเหตใุดท่ีกรรมกำรตรวจสอบไมส่ำมำรถอยู่
จนครบวำระได้ มีผลให้จ ำนวนสมำชิกน้อยกว่ำจ ำนวนท่ีก ำหนดไว้ คณะกรรมกำรบริษัทต้อง
แตง่ตัง้กรรมกำรตรวจสอบรำยใหมใ่ห้ครบถ้วนอย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีจ ำนวนสมำชิก
ไมค่รบถ้วน 

ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีพ้นจำก
ต ำแหน่งต้องอยู่รักษำกำรในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินงำนต่อไปพลำงก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชดุใหมจ่ะเข้ำรับหน้ำท่ี 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) 

1. ปฏิบัติหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ตำมท่ีก ำหนดในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยรวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัอยู่เพียง 
1.1 สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้องและเพียงพอ 
1.2 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบ
กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผลและพิจำรณำ
ควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำน
อื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 
1.3 พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอคำ่ตอบแทนของบคุคลดงักล่ำว รวมทัง้เข้ำร่วมประชุม
กบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
1.4 พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้
มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
1.5 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดย เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี
ของบริษัท ซึง่รำยงำนดงักลำ่วต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

2. สอบทำนกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของ
บริษัทวำ่  บริษัทได้ปฏิบตัิตำมข้อบญัญตัิตำ่ง ๆ ในพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั 
กฎเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้
แนวปฏิบตัิตำ่ง ๆ ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม ่



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 

ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 13 
 

   

3. เป็นช่องทำงในกำรรับเร่ืองร้องเรียนจำกบคุคลภำยในและภำยนอกบริษัท 
4. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หมายเหตุ 
(1)     นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช และนำยชยั จรุงธนำภิบำล เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำร
สอบทำนงบกำรเงินของบริษัท 
(2)     ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 13 สิงหำคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิกำรแก้ไข 
กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัที่ 13 สิงหำคม 2557 

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 13 คน ดงันี ้

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

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(3) 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทและหวัหน้ำผู้บริหำรของฝ่ำยต่ำง ๆ 
หรือบุคคลอื่น ๆ ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบและแต่งตัง้  และในจ ำนวนคน
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ทัง้หมดท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ดังกล่ำว จะต้องเป็นกรรมกำรบริษัท อย่ำงน้อย 1 คน  และ
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นผู้ แต่งตัง้
ให้กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นใดที่เห็นว่ำเหมำะสม ให้ท ำหน้ำท่ี
เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) 

1. ก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) 
โดยครอบคลุมควำมเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risks) 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risks) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (Operational 
Risks) ควำมเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น (Corruption Risks) และควำมเสี่ยงจำก
ปัจจยัภำยนอกท่ีกระทบตอ่ธุรกิจ (External Risks) เป็นต้น 

2. เสนอต่อกรรมกำรผู้จัดกำรเพ่ือแต่งตัง้คณะท ำงำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงแต่ละประเภท
โดยให้รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรชดุนี ้

3. จัดอบรมและสมันำเชิงปฏิบัติกำรของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยเป้ำหมำยของ
บริษัท ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน หลกัเกณฑ์ในกำรประเมินควำมเสี่ยง จดัล ำดบัควำมส ำคญั
ของผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำง ๆ และแผนกำรปฏิบตัิกำรเพ่ือป้องกนั หรือลดผลกระทบ
จำกควำมเสี่ยงนัน้ ๆ 

4. อนมุตัิแผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม และให้ได้รับกำรปฏิบตัิทัว่ทัง้บริษัท 
5. ทบทวนควำมเพียงพอของกรมธรรม์ประกนัภยัและประกนัชีวิตตำ่ง ๆ 
6. ติดตำมควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อบ่งชีค้วำมเสี่ยงใหม่ท่ีส ำคัญ และ

ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนั 
7. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
8. สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญ เพ่ือพิจำรณำถึงควำม

เพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท 
9. รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบัควำมเสี่ยงและกำรจดักำรควำมเสี่ยง 

หมายเหตุ 

(1)     นำงเจษฎำกร โคชส์ (นำมสกุลเดิมธรำธิป) ได้รับแต่งตัง้จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2557 เม่ือ

วนัที่ 25 กมุภำพนัธ์ 2557 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 25 กมุภำพนัธ์ 2557 
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(2) นำยสุรอรรถ ไชยวงษ์ ได้รับแต่งตัง้จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 13 

สิงหำคม 2557 ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 13 สิงหำคม 2557 

(3)  ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 13 สิงหำคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิกฎบตัรของ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัที่ 13 สิงหำคม 2557 

8.1.5 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมกำรสรรหำ ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 3 คน ดงันี ้

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

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1.  สรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมและสมควรได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัท 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิตำมแตก่รณี 

2. สรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมและสมควรได้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่ง
ตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนมุตัิ 

3. ก ำหนดวิธีกำรและหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัทตัง้แต่ระดบั
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป 

4. ปฏิบัติงำนอื่นใดท่ีเก่ียวกับกำรสรรหำบุคลำกรตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นมอบหมำย 

8.1.6 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 5 คน ดงันี ้

(1) นำงสำวพจนีย์  ธนวรำนิช (1) ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

(2) นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

(3) นำยประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

(4) นำยฐำปน สิริวฒันภกัด ี กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

(5) นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
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ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

1.          ก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กบัคณะกรรมกำรทุกคณะ
เพ่ือผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัทก่อนท่ีจะขออนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กบัผู้บริหำรระดบัสงูตัง้แต่
ระดบัผู้ ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรเพ่ือขออนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร หรือ
คณะกรรมกำรบริษัท 

3. ปฏิบัติกำรอื่นใดท่ีเก่ียวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทหรือ  
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบหมำย 

นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีดังนี ้

1. เปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกอตุสำหกรรมประเภทเดียวกนั  
2. พิจำรณำจำกกำรขยำยตวัของธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษัทและบริษัทย่อย  
3. พิจำรณำถงึภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแตล่ะคณะ 

หมายเหตุ 

(1) นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช ได้รับแต่งตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวันที่ 

30 เมษำยน 2557 ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน แทนนำยณรงค์ ศรีสอ้ำน ที่พ้น

จำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมวำระ 

8.1.7    คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี (1) 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 5 คน ดงันี ้

(1) นำงสำวพจนีย์  ธนวรำนิช ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
(2) นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
(3) นำยชยั จรุงธนำภิบำล กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
(4) นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
(5) นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี (2)  

คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัท
อย่ำงน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมกำรอิสระ รวมถึงแต่งตัง้กรรมกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีดีท่ีเป็นกรรมกำรอิสระคนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี (2) 

1. ก ำหนดโนบำย เสนอแนวปฏิบัติ และให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

2. ดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

3. ทบทวนแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกบัข้อก ำหนดของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

4. ติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีให้มีผลในทำงปฏิบตัิ และรำยงำน
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

หมายเหตุ 

(1) ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2557 เม่ือวนัที่ 12 พฤษภำคม 2557 ได้อนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยให้มีผลตัง้แตว่นัที่ 12 พฤษภำคม 2557 

(2) ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 13 สิงหำคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิกฎบัตร
ของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัที่ 13 สิงหำคม 2557 

 

8.1.8    การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  
 

  ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำร โดยแสดง
จ ำนวนครัง้ท่ีประชุม และแสดงรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำนสรุปได้ดงัตำงรำง
ตอ่ไปนี ้
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รายช่ือ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
บริหาร 

จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน  
จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

การประชุมกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร 
(Non Executive 

Director) 
จ านวนการประชุม/ 
การเข้าร่วมประชุม 

นายณรงค์ ศรีสอ้าน(2) 1/5 - - - 1/3 - - - 

นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล(3) 5/5 - - 1/1 3/3 - - 1/1 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์(4) 5/5 8/8 - 1/1 3/3 - 3/3 1/1 

นายชัย จรุงธนาภิบาล(5) 5/5 8/8 - - - 7/7 3/3 1/1 

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช(6) 5/5 7/8 - - 2/3 - 3/3 1/1 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี(7) 5/5 - 12/12 1/1 3/3 - 3/3 - 

นายแมทธิว กิจโอธาน(8) 1/5 - - - - - - - 

นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล(9) 5/5 - 12/12 - - -/7 3/3 - 

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 5/5 - 12/12 - 3/3 - - - 

นายอวยชัย ตันทโอภาส 5/5 - 10/12 - - - - - 

นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ 5/5 - 11/12 - - 4/7 - - 

นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์(10) 1/5 - 12/12 - - 6/7 - - 

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ(1)
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หมายเหตุ  
 
(1) กรณีกรรมกำรมิได้เข้ำร่วมประชมุในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และคณะอนกุรรมกำรตำมข้อมลูที่ปรำกฏดงัตำรำงข้ำงต้นเน่ืองจำกมีเหตุ
จ ำเป็น กรรมกำรที่มิได้เข้ำร่วมประชมุจะได้แจ้งลำกำรประชมุลว่งหน้ำทกุครัง้ 
(2) นำยณรงค์ ศรีสอ้ำน พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมวำระ ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 30 เมษำยน 
2557 และแสดงควำมประสงค์ไมข่อกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีก 
(3) นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ได้รับแต่งตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 30 เมษำยน 2557 ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริษัทแทนนำยณรงค์ ศรีสอ้ำน ที่พ้นจำกต ำแหน่งกำรกำรบริษัทตำมวำระ 
(4) นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ ได้รับแตง่ตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 12 พฤษภำคม 2557 ให้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
(5) นำยชยั จรุงธนำภิบำล ได้รับแตง่ตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 12 พฤษภำคม 2557 ให้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
(6) นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช ได้รับแต่งตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 30 เมษำยน 2557 และที่ประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 12 พฤษภำคม 2557 ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนแทนนำยณรงค์ ศรี
สอ้ำน ที่พ้นจำกต ำแหน่งกำรกำรบริษัทตำมวำระและประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีตำมล ำดบั 
(7) นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี ได้รับแต่งตัง้จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 12 พฤษภำคม 2557 ให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
(8) นำยแมทธิว กิจโอธำน พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมวำระ ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 30 เมษำยน 
2557 และแสดงควำมประสงค์ไมข่อกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีก 
(9) นำยมำรุต บูรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตัง้จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวันที่ 12 พฤษภำคม 2557 ให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
(10) นำงสุรีย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมวำระ ในกำรประชมุสำมัญผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 30 
เมษำยน 2557 และแสดงควำมประสงค์ไม่ขอกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีก แต่ยงัคงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของบริษัทตำมเดิม 
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8.1.10 คณะกรรมการของบริษัทย่อย 

ล าดับที่ รายช่ือกรรมการ 
บริษัท โออชิิ 
ราเมน จ ากัด 

บริษัท โออชิิ 
เทรดดิง้ จ ากัด 

บริษัท โออชิิ   
สแน็ค จ ากัด 

Oishi International 
Holdings Limited 

Oishi F&B 
(Singapore) Pte.Ltd. 

Oishi Myanmar 
Limited 

Oishi Group Limited 
Liability Company 

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 นำงเจษฎำกร โคชส์       

11 Mr. Lee  Man Kong       

12 Ms. Tan Yen Hoon       

13 Ms. Ong Hwee Lin Gene       

14 Mr. Ng How Hwan Kevin       

15 Mrs. Daw Win Win Tint       

16 Mr. U Soe Moe Thu       

 
หมายเหตุ 
 : กรรมกำร 
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8.2 คณะผู้บริหาร (1) 

ผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วย 

(1) นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมกำรผู้จดักำร 

(2) นำยไพศำล อำ่วสถำพร รองกรรมกำรผู้จดักำร-สำยงำนธุรกิจอำหำร 
(3) นำงจิตเกษม หมูม่ิ่ง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรกลุม่งำนบญัชีกำรเงิน 
(4)      นำงเจษฎำกร โคชส์(2) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร-สำยงำนธุรกิจเคร่ืองดื่ม  
(5) นำงไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ(3) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรกลุม่งำนบริหำรทรัพยำกรมนษุย์                                                   

 
หมายเหตุ 
(1) แสดงรำยชื่อผู้ บริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ณ วันที่    

31  ธันวำคม 2557 เทำ่นัน้ โดยรำยชื่อกรรมกำรบริษัทแสดงในข้อ 11.1.1 แล้ว 
(2) นำงเจษฎำกร โคชส์  (นำงสกุลเดิมธรำธิป) ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นผู้ ช่วยกรรมกำรผู้ จัดกำร โดยมีผลตัง้แต่วันที่   

6 มกรำคม 2557   
(3) นำงไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 25 กมุภำพนัธ์ 2557 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. รับผิดชอบในกำรก ำหนดกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัท ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกิจกำร และกำร
บริหำรงำนประจ ำตำมนโยบำยของบริษัทให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพตำม
แนวทำงท่ีคณะกรรมกำรบริษัท และหรือ คณะกรรมกำรบริหำรได้ก ำหนดไว้ 

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

3. ก ำกับ ดูแล และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ท่ี
สอดคล้องกบัทิศทำงธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลมุอ ำนำจและควำมรับผิดชอบดงันี ้

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

3.2 อนุมัติ แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ งำน  กำร โยก ย้ำยหมุน เ วียน  
กำรพฒันำบคุลำกร และกำรสร้ำงบคุลำกรทดแทนขององค์กร 

3.3 อนุมัติกำรว่ำ จ้ำงพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย กำรเลื่ อนต ำแหน่ง  
กำรปรับระดบั กำรปรับเงินเดือน กำรลงโทษทำงวินยั กำรเกษียณ และกำรต่ออำยุกำร
ท ำงำน ส ำหรับพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ตัง้แต่ระดับผู้อ ำนวยกำรหรือ
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 และหรือคณะกรรมกำรบริหำรได้ก ำหนดไว้ 

6. มีอ ำนำจอื่น ๆ ตำมท่ีข้อบังคับกำรท ำงำนได้ก ำหนดไว้ และให้รวมถึงอ ำนำจในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทตำมท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และหรือกรรมกำรบริหำร
มอบหมำย 

ทัง้นี ้กำรอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวข้ำงต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรอนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรที่ท ำให้
กรรมกำรผู้จดักำรหรือผู้ รับมอบหมำยจำกกรรมกำรผู้จดักำร สำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัท
ย่อย ซึง่กำรอนุมตัิรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร หรือท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพ่ือพิจำรณำอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำว ตำมท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้องก ำหนด 
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คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผู้จดักำร และผู้บริหำร และให้มี
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรเป็นประจ ำทกุปี กรรมกำรผู้จดักำร
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรตัง้แตร่ะดบัผู้อ ำนวยกำรลงไปตำมล ำดบั โดยใช้เป้ำหมำยและ
หลกัเกณฑ์ในกำรประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงำนประจ ำปี เพ่ือพิจำรณำก ำหนด
คำ่ตอบแทนและมำตรกำรจงูใจท่ีเหมำะสม โดยขออนมุตัิจำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรบริษัท 

8.3 เลขานุการบริษัท 

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

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรติดตอ่และลงนำมในเอกสำรท่ีจะแจ้งตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมพระบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2551 และ
ตำมท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

 
8.4  การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (1) 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
หุ้นสำมญั (หุ้น) 

28 ก.พ. 57 28 ก.พ. 58 เพ่ิม (ลด) 
1. นำยณรงค์ ศรีสอ้ำน (2) ประธำนกรรมกำร 

- - - 

2.     นำยประสิทธ์ิ  โฆวิไลกลู (3) ประธำนกรรมกำร 
   

3. นำยฐำปน สิริวฒันภกัด ี รองประธำนกรรมกำร 
- - - 

4. นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมกำรอิสระและ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 

- - - 
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ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
หุ้นสำมญั (หุ้น) 

28 ก.พ. 57 28 ก.พ. 58 เพ่ิม (ลด) 
5. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช กรรมกำรอิสระและ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
- - - 

6. นำยชยั จรุงธนำภิบำล กรรมกำรอิสระและ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

- - - 

7.     นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมกำร  - - - 
8. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส กรรมกำร - - - 
9. นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ กรรมกำรผู้จดักำร - - - 

10.   นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ กรรมกำร - - - 

11. นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ (4) กรรมกำร    
12. นำยแมทธิว กิจโอธำน (5) กรรมกำร - - - 

13.   นำยไพศำล อำ่วสถำพร รองกรรมกำรผู้จดักำร - - - 

14.   นำงเจษำกร ธรำธิป (6) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร - - - 
15.   นำงจิตเกษม หมูม่ิ่ง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร และ

เลขำนกุำรบริษัท 
- - - 

16.   นำงไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ (7) ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร - - - 
 
หมายเหตุ 

(1)    ผู้บริหำร หมำยถึงผู้บริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
(2) นำยณรงค์ ศรีสอ้ำน พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมวำระ ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 ซึ่งประชมุเม่ือวันที่ 30 เมษำยน 

2557 โดยแสดงควำมประสงค์ไมข่อกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทตอ่ไปอีก 
(3) นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล ได้รับแต่งตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 30 เมษำยน 2557 ให้ด ำรงต ำแหน่ง

ประธำนกรรมกำรบริษัทแทนนำยณรงค์ ศรีสอ้ำน ที่พ้นจำกต ำแหน่งกำรกำรบริษัทตำมวำระ 
(4)  นำงสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมวำระ ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 

เมษำยน 2557 โดยแสดงควำมประสงค์ไม่ขอกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทต่อไปอีกแต่ยังคงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรและ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทตำมเดิม 

(5) นำยแมทธิว กิจโอธำน พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมวำระ ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 30 เมษำยน 
2557 โดยแสดงควำมประสงค์ไมข่อกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทตอ่ไปอีก 

(6) นำงเจษฎำกร โคชส์ (นำมสกลุเดิมธรำธิป) ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร เม่ือวนัที่ 6 มกรำคม 2557 
(7) นำงไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร เม่ือวนัที่ 25 กมุภำพนัธ์ 2557  
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โครงสร้ำงองค์กร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา 

รองกรรมกำรผู้จดักำร –  
ธุรกิจอำหำร 

ฝ่ำยกำรตลำด ฝ่ำยกำรตลำด  

ฝ่ำยปฏิบติักำร 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร
กลุม่งำนบญัชีกำรเงิน 

 
ฝ่ำยบญัชี 

ผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยจดัซือ้ 

ผู้จดักำรทัว่ไป
โรงงำน 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
กลุม่งำนบริหำร 

ทรัพยำกรมนษุย์ 

ผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยสือ่สำรองค์กร 

ผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยใน 
ฝ่ำยบริหำร
กำรเงิน 

ฝ่ำยกฎหมำยและ
ก ำกบัดแูล 

เลขานุการบริษัท 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
– ธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการท่ีดี 

ฝ่ำยวำงแผนกำรขำย 

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 

ฝ่ำยบริหำร 
จดักำรพืน้ท่ี 

ฝ่ำยพฒันำ
โครงกำร 
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8.5     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

1.) ค่ำตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมกำรบริษัทในรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือน และ
บ ำเหน็จกรรมกำร มีรำยละเอียดดงันี ้

ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง 

ปี 2557 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท) 

รวมจ านวนเงนิ 
(บาท) 

1. นำยณรงค์ ศรีสอ้ำน(1) 240,000 2,477,100 2,717,100 
ประธำนกรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

  
 

2. นำยประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู(2) 640,000 1,238,500 1,878,500 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

  

 

3. นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี(3) 540,000 3,366,400 3,906,400 
รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรสรรหำ  
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ี

  

 

4. นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์(4) 600,000 1,857,800 2,457,800 
กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีด ี
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ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง 

ปี 2557 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท) 

รวมจ านวนเงนิ 
(บาท) 

5. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช(5) 560,000 1,238,500 1,798,500 
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

  

 

6. นำยชยั จรุงธนำภิบำล(6) 

กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

      กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

600,000 1,857,800 2,457,800 

7. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 
กรรมกำร  
รองประธำนกรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

480,000 2,369,900 2,849,900 

8. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส 
กรรมกำร  
รองประธำนกรรมกำรบริหำร 

360,000 2,369,900 2,729,900 

9.   นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ(7) 

      กรรมกำรผู้จดักำร 
      กรรมกำรบริหำร 
      กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
      กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี

- 830,300 830,300 

10. นำยแมทธิว กิจโอธำน(8) 
      กรรมกำร 

120,000 1,678,500 1,798,500 

11. นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ 
กรรมกำร  
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

480,000 1,992,800 2,472,800 
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ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง 

ปี 2557 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท) 

รวมจ านวนเงนิ 
(บาท) 

12. นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์(9) 
กรรมกำร  
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

120,000 - 120,000 

13. นำยปณต สิริวฒันภกัดี(10) 

กรรมกำร 
- 722,500 722,500 

รวมค่าตอบแทนรายเดือนและบ าเหน็จ 4,740,000 22,000,000 26,740,000 

หมายเหตุ 
(1) นำยณรงค์ ศรีสอ้ำน  พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมวำระ ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 30 

เมษำยน 2557  โดยแสดงควำมประสงค์ไมข่อกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทตอ่ไปอีก 
(2) นำยประสิทธ์ิ โฆวิไลกลู ได้รับแตง่ตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 30 เมษำยน 2557 ให้ด ำรง

ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัทแทนนำยณรงค์ ศรีสอ้ำน ที่พ้นจำกต ำแหน่งกำรกำรบริษัทตำมวำระ 

(3) นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี ได้รับแต่งตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 12 พฤษภำคม 2557  ให้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

(4) นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ ได้รับแตง่ตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 12 พฤษภำคม 2557ให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

(5) นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช ได้รับแตง่ตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 30 เมษำยน 2557  และที่
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 12 พฤษภำคม 2557 ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรก ำหนด
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คำ่ตอบแทน แทนนำยณรงค์ ศรีสอ้ำน ที่พ้นจำกต ำแหน่งกำรกำรบริษัทตำมวำระและประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ี
ตำมล ำดบั 

(6) นำยชยั จรุงธนำภิบำล ได้รับแตง่ตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 12 พฤษภำคม 2557 ให้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

(7) นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ ได้รับแตง่ตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 12 พฤษภำคม 2557 ให้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 

(8) นำยแมทธิว กิจโอธำน พ้นจำกต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทตำมวำระ ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 30 
เมษำยน 2557 โดยแสดงควำมประสงค์ไมข่อกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทตอ่ไปอีก 

(9) นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมวำระ ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 ซึง่ประชมุเม่ือ
วนัที่ 30 เมษำยน 2557 โดยแสดงควำมประสงค์ไมข่อกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทตอ่ไปอีก แตย่งัคงด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทตำมเดิม 

(10) นำยปณต สิริวฒันภกัดี ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 24 มิถนุำยน 2556 แตย่งัคงได้รับคำ่ตอบแทน
ส ำหรับงวดกำรจำ่ยที่ถึงก ำหนดในปี 2557 

 
2.) คำ่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผู้บริหำรของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ(1)  

หน่วย : พันบาท ปี 2557 ปี 2556 

เงินเดือน 15,550 9,978 
ผลประโยชน์พนกังำน 546 433 
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 496 406 
อื่น ๆ 5,642 1,907 

รวม 22,234 12,723 

หมายเหตุ 

(1) คำ่ตอบแทนผู้บริหำร ปี 2557 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วยคำ่ตอบแทนของผู้บริหำรจ ำนวน 4 คน ดงันี ้ 
1.  นำยไพศำล  อำ่วสถำพร 2. นำงเจษฎำกร โคชส์ 3. นำงจิตเกษม หมูม่ิ่ง และ 4. นำงไพฑรูย์ ศิริบวรเกียรติ แตไ่มร่วมถึง
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรบริษัทของนำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ ในหวัข้อ 14.1.1 และคำ่ตอบแทนตำมสญัญำให้บริกำรด้ำน
กำรบริหำรงำนระหวำ่งบริษัท และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)  เป็นจ ำนวนรวมปีละ 9,360,000 บำท 
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8.5.2 การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย/ (Thai Institute of Directors) หรือสถาบันอื่น รวมถึงการเข้าอบรมของคณะกรรมการอิสระตาม
ข้อแนะน าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

รายชื่อกรรมการของบริษัท 

Directors 

Certification 

Program (DCP) 

Directors 

Accreditation 

Program (DAP) 

Audit 

Committee 

Program 

(ACP) 

Role of the 

Chairman 

Program 

(RCP) 

อื่นๆ 

1. นำยประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู - DAP/2548 - - 

Quality of 
Financial 
Reporting/2547 
FND/2547 

2.  นำยฐำปน สริิวฒันภกัด ี - DAP/2547 - - - 

3. นำยวิกรม คุ้มไพโรจน์ - รุ่นท่ี 63/2550 - - วตท. รุ่นท่ี 14 
Anti-Corruption for 
Executive Program 
รุ่นท่ี 7/2556 
SFE รุ่นท่ี 22/2557 

4. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช 
รุ่นท่ี 17/2545 

DCPU รุ่นท่ี 1/2557 
- รุ่นท่ี 32/2553 รุ่นท่ี 13/2549 

RCC รุ่น 4/2550 
วตท. รุ่นท่ี 8 
TEPCoT  รุ่นท่ี
3/2553 

 FGP รุ่นท่ี 2/2554 
 ASMP รุ่นท่ี 2 
 AACP รุ่นท่ี 
10/2556 
 ACEP รุ่นท่ี 7/2556 

5. นำยชยั จรุงธนำภิบำล รุ่นท่ี 29/2546 - รุ่นท่ี 4/2548 - - 
6. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร รุ่นท่ี 26/2546 - - - - 
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รายชื่อกรรมการของบริษัท 

Directors 

Certification 

Program (DCP) 

Directors 

Accreditation 

Program (DAP) 

Audit 

Committee 

Program 

(ACP) 

Role of the 

Chairman 

Program 

(RCP) 

อื่นๆ 

Refresher 
Course รุ่นท่ี 
2/2549 

7. นำยอวยชยั ตนัทโอภำส DCP/2550 DAP/2547 - รุ่นท่ี  29/2555 - 

8.  นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ DCP 180/2556    
วตท. รุ่นท่ี 13 
EDP. 2 

9.  นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ - DAP/2547 - - - 
 

 

8.5.3 ค่าตอบแทนอื่น 

- ไมม่ี - 
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8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

8.6.1  บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนกังำนทัง้สิน้จ ำนวน 9,037 คน (ไม่รวมกรรมกำรบริษัท
และผู้บริหำรตำมข้อ 11.) โดยแบ่งตำมสำยงำนตำ่ง ๆ มีรำยละเอียดดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 
ส ำนกังำน 430 
ร้ำนอำหำร                    7,771  

ไมร่วมถงึพนกังำนร้ำนอำหำร
สำขำในสำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์อีกจ ำนวน 
141 คน 

โรงงำน 695 
รวม 9,037 

ในปี 2557 พนักงำนมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนเพียงอย่ำงเดียวรวมทัง้สิน้  1,167 ล้ำนบำท (ไม่รวม
เงินเดือนของพนกังำนในประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์) 

8.6.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

กลุม่บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของบคุลำกร โดยเช่ือวำ่พนกังำนเป็นทรัพยำกรท่ี
ส ำคญัท่ีสดุขององค์กรในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จทำงธุรกิจให้แก่บริษัท ตลอดจนกำรผลกัดนัให้บริษัทบรรลุ
เป้ำหมำยท่ีก ำหนด และกำรเติบโตของบริษัทให้เป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองและยัง่ยืน ดงันัน้ กำรพฒันำพนกังำนให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถจงึมีควำมส ำคญัและจ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงตอ่เน่ืองเช่นกนั และเพ่ือให้
พนกังำนของบริษัทสำมำรถประยกุต์และสงัเครำะห์องค์ควำมรู้ของตนเพ่ือน ำไปใช้ในงำนท่ีรับผิดชอบได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและเหมำะสม บริษัทจงึได้จดัท ำโครงสร้ำงหลกัสตูรเพ่ือกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
ตำ่ง ๆ โดยเป็นกำรเรียนรู้จำกวิทยำกรภำยในซึง่เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ในด้ำนนัน้ ๆ 
ควบคูไ่ปกบักำรเปิดโอกำสให้พนกังำนเข้ำร่วมกำรอบรมในหลกัสตูรตำ่ง ๆ ภำยนอกองค์กรท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
กำรท ำงำนหรือตวัพนกังำนเองด้วย 
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นโยบำยในกำรพฒันำพนกังำนในปี 2557 ท่ีผ่ำนมำได้ก ำหนดให้ครอบคลมุทุกกลุ่มธุรกิจและทุกระดบั ทัง้ใน
ด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้เฉพำะในงำน (Functional Skills Training) และกำรพัฒนำภำวะผู้ น ำ (Leadership 
Skills Development) 

ส ำหรับกำรพัฒนำพนักงำนในกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำร ได้มุ่งเน้นด้ำนควำมเป็นเลิศในกำรบริกำร (Service 
Excellence) และมำตรฐำนกำรรักษำควำมสะอำดและคุณภำพกำรประกอบอำหำร ซึ่งเป็นแนวทำง 
กำรพัฒนำพนักงำนอย่ำงต่อเน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ เช่นเดียวกับกำรพัฒนำพนักงำนในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
สำยกำรผลิต และสำยสนบัสนนุของบริษัท ซึง่มุง่เน้นในด้ำนคณุภำพและมำตรฐำนของสินค้ำและบริกำรท่ีเป็น
เลิศเช่นกนั 

นอกเหนือจำกกำรพัฒนำควำมรู้เฉพำะในงำนและกำรพัฒนำภำวะผู้ น ำแล้ว กลุ่มบริษัทได้จัดท ำหลกัสูตร
ศึกษำต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ร่วมกับสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศกึษำธิกำร เพ่ือให้พนกังำนได้มีโอกำสควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน โดยบริษัทได้จดัสรรเวลำและ
งบประมำณเพ่ือสง่เสริมให้พนกังำนสำมำรถศกึษำตอ่รวมทัง้ท ำงำนควบคูก่นัไปในเวลำเดียวกนั 

ในปี 2557 กลุม่บริษัทใช้งบประมำณในกำรพฒันำและอบรมพนกังำนประมำณ 13.05 ล้ำนบำท โดยงบประมำณ
ในกำรพฒันำและอบรมผู้บริหำรโดยเฉลี่ย 40,000 บำทต่อคน และพนกังำน 2,300 บำทต่อคน รวมชัว่โมงอบรม
ทัง้ปีกวำ่ 2,000 ชัว่โมง 

8.6.3 นโยบายด้านสวัสดกิาร 

โดยท่ีกลุ่มบริษัทเช่ือมั่นว่ำพนักงำนมีส่วนส ำคัญอย่ำงย่ิงต่อควำมส ำเร็จและกำรเติบโตขององค์กร ดังนัน้ 
บริษัทจึงให้ควำมส ำคญักบักำรดแูลรักษำพนกังำนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้อยู่กบัองค์กร เพ่ือร่วมผลกัดนั
ผลงำนที่มีประสิทธิภำพไปอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรดแูลสวสัดิกำร ควำมมัน่คง และคณุภำพชีวิต ท่ีดีให้กับ
พนกังำนอย่ำงเหมำะสม 

ในปี 2557 บริษัทยงัคงยดึแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนสวสัดิกำรตอ่เน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ ซึง่สำมำรถสรุปได้
ดงันี ้

1. กำรปฏิบตัิตอ่พนกังำนอย่ำงเป็นธรรมและสมศกัด์ิศรี ในฐำนะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของบริษัท 
2. กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในบริษัทให้มีควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบำยตำ น่ำอยู่ อย่ำง

สม ่ำเสมอ 
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3. กำรจดัระบบกำรให้บริกำรด้ำนโรงอำหำรท่ีถูกสขุลกัษณะ ห้องน ำ้ท่ีสะอำด กำรบริกำรรถรับส่งท่ีมีควำม
ปลอดภยั เพียงพอ และห้องพยำบำลที่มีประสิทธิภำพ ถกูต้องตำมกฎหมำย (ส ำหรับสว่นของโรงงำน) 

4. กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรให้กบัพนกังำนด้วยควำมเหมำะสม เป็นธรรมและอย่ำงทัว่ถงึ 
5. กำรสง่เสริมให้พนกังำนได้รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมโอกำสอนัสมควร 
6. กำรจดัระบบอปุกรณ์ส ำนกังำน โทรศพัท์ โทรสำร ท่ีทนัสมยัให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้งำนสงูสดุ 

 
8.6.4 นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

พนกังำนถือเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคญัในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จทำงธุรกิจให้แก่องค์กร ดงันัน้ กลุ่มบริษัทจึงมีกำร
ด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนมำอย่ำงตอ่เน่ือง 

ในปี 2557 บริษัทยงัคงยดึแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำนตอ่เน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ ซึง่สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

1. กำรค ำนงึถงึควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนถือเป็นหน้ำท่ีของพนกังำนทกุคน 
2. กำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนเพ่ือควำมปลอดภยัของทกุคน 
3. กำรจดักิจกรรมเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
4. กำรกระท ำตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของผู้บงัคบับญัชำทกุระดบั ในกำรปฏิบตัิตำมระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบั

ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
5.  กำรค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของตนเองและเพ่ือนร่วมงำน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทตลอดเวลำท่ี

ปฏิบตัิงำน 
6.  ควำมร่วมมือตอ่มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของบริษัท 

 

8.6.5 นโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขององค์กรบรรลผุลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ได้อย่ำงตอ่เน่ือง กลุม่บริษัทจงึมุง่หวงัท่ีจะ
ดูแลรักษำพนักงำนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถให้อยู่กับองค์กร รวมทัง้จูงใจให้พนักงำนใช้ศักยภำพ ควำมรู้
ควำมสำมำรถของตนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลกัคุณธรรม ควำมมีระเบียบวินัย 
ควำมสำมคัคี และควำมเข้ำใจอนัดีระหวำ่งกนั 

 

ในปี 2557 บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรมนษุย์เพ่ือเป็นแนวทำงด ำเนินกำรไว้ดงันี  ้
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1. กำรปฏิบติัตอ่พนกังำนอย่ำงเป็นธรรมและสมศกัด์ิศรี ในฐำนะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของบริษัท 
2. กำรคดัเลือกบุคคลเพ่ือว่ำจ้ำงให้ด ำรงต ำแหน่ง โอนย้ำยสบัเปลี่ยนหน้ำท่ี ด้วยควำมเป็นธรรม ค ำนึงถึง

คณุสมบตัิของแตล่ะต ำแหน่งงำนเป็นส ำคญั 
3. กำรสนบัสนนุและพฒันำพนกังำนอย่ำงตอ่เน่ือง 
4. กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนแก่พนกังำนด้วยควำมเป็นธรรม ตำมควำมเหมำะสมของสภำพและลกัษณะงำน 

ผลกำรปฏิบตัิงำนประกอบกบัควำมสำมำรถในกำรจ่ำยของบริษัท 
5. กำรสง่เสริมให้พนกังำนได้รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมโอกำสอนัสมควร 
6. กำรส่งเสริมและผลกัดนัให้พนกังำนปฏิบตัิตำมนโยบำย กฎ และระเบียบต่ำง ๆ โดยจดัให้มีกำรสื่อสำร

และวัดผลกำรปฏิบัติในเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันให้พนักงำน มี
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัค่ำนิยมร่วมขององค์กร โดยได้เน้นถึงควำมหมำยและตวัอย่ำงของพฤติกรรม
ตำมค่ำนิยมหลกัขององค์กรท่ีเป็นรูปธรรม และได้น ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรวดัผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนกังำน เพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนพฤติกรรมของพนกังำนท่ีสอดคล้องกบัคำ่นิยมร่วมขององค์กร
ซึง่จะน ำไปสูก่ำรขบัเคลื่อนองค์กรให้บรรลผุลตำมแผนกลยทุธ์ 

 

8.6.6 นโยบายทางด้านธุรการ 

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นท่ีจะสร้ำงทัศนียภำพ สภำพแวดล้อมภำยในองค์กรให้น่ำอยู่ น่ำท ำงำน เพ่ือเป็นกำรสร้ำง
ขวญัก ำลงัใจท่ีดี มีควำมปลอดภยัและสขุลกัษณะท่ีดีในกำรท ำงำน ซึง่จะสง่ผลดีตอ่ควำมรู้สกึของทกุคนในกำร
ร่วมผลกัดนัผลงำนท่ีมีประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมส ำเร็จทำงธุรกิจให้กบัองค์กรตอ่ไป 

ในปี 2557 บริษัทยงัคงยึดแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำยทำงด้ำนธุรกำรต่อเน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ ซึง่สำมำรถสรุป
ได้ดงันี ้

1. กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในบริษัทให้มีควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย สบำยตำ น่ำอยู่ อย่ำง
สม ่ำเสมอ 

2. กำรจัดระบบกำรให้บริกำรด้ำนโรงอำหำรท่ีถูกสุขลกัษณะ กำรให้บริกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภยั
และล็อคเกอร์ท่ีเป็นมำตรฐำน ห้องน ำ้ท่ีสะอำด กำรบริกำรรถรับสง่ท่ีมีควำมปลอดภยั เพียงพอ และห้อง
พยำบำลที่มีประสิทธิภำพ ถกูต้องตำมกฎหมำย (ส ำหรับสว่นของโรงงำน) 

3. กำรจดัระบบควบคมุกำรใช้อปุกรณ์ส ำนกังำน โทรศพัท์ โทรสำร ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรใช้งำนสงูสดุ 
4. กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงำนภำยนอกและลกูค้ำผู้มำติดต่อ รวมทัง้กำรสร้ำงรัฐกิจสมัพนัธ์ท่ีดี 

และถกูต้องตำมกฎหมำย 
5. กำรสง่เสริมให้พนกังำนได้รับรู้ข้อมลูข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมโอกำสอนัสมควร 
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9. การก ากับดูแลกจิการ 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงกบักำรจดัให้มีระบบกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี ซึง่สะท้อนถงึกำรมีระบบบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถงึมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำ
และยกระดบัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ถือปฏิบตัิตำมแนวทำงปฏิบตัิ
ส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) และก ำกบัดแูลให้บริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัเกณฑ์
กำรก ำกบัดแูลกิจกำร ระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) หรือหน่วยงำนใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัท
เช่ือมัน่ว่ำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีจะเป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสำมำรถเพ่ิมมลูค่ำและผลตอบแทน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว ตลอดจนสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ำยด้วย 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีว่ำเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรท่ีจะ
พฒันำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ก ำหนดกรอบนโยบำยดงักล่ำวให้สอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลท. ซึง่อ้ำงอิงจำกหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่เป็นสำกลของ Organization 
for Economic CO-operation and Development (OECD) รวมถ ึงม ีกำรทบทวนและปรับปรุง อยู่ เสมอเพ่ือให้
สอดคล้องกฎเกณฑ์และสภำวกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในเร่ืองดงักล่ำวมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยในปี 2557 คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือปฏิบตัิงำนสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำน
ของคณะกรรมกำรบริษัทในด้ำนก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ซึง่คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ได้ทบทวนนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำ และท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 5/2557 
เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2557 ได้อนุมตัินโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรฉบับปรับปรุง โดยมีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัท่ี 11 
พฤศจิกำยน 2557  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัท เช่ือมัน่ว่ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้ประสบผลส ำเร็จต้อง
ได้รับควำมร่วมมือและยึดถือปฏิบตัิร่วมกนัทัง้องค์กร จงึก ำหนดเป็นแนวนโยบำยให้ผู้บริหำร พนกังำน และบคุคลำกรทุก
คนของบริษัทและบริษัทในเครือปฏิบตัิตำมนโยบำย จริยธรรมและแนวปฏิบตัิต่ำง ๆ ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
รวมถึงจัดให้มีกำรสื่อสำร สร้ำงควำมเข้ำใจ และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรภำยใน
องค์กรอย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่ผู้มีสว่นได้เสียทุก
ฝ่ำยอนัจะสร้ำงมลูคำ่เพ่ิมและสง่เสริมให้บริษัทพฒันำเติบโตอย่ำงยัง่ยืนและมัน่คงตอ่ไป  

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเช่ือมัน่ว่ำ ระบบและกระบวนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเป็นส่วนส ำคญัท่ีจะน ำมำ
ซึง่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรครอบคลมุเร่ืองตำ่ง ๆ ดงันี ้
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- จดัให้มีระบบซึง่ให้ควำมมัน่ใจได้ว่ำ ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับกำรปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียมกนั และ
เป็นธรรมตอ่ทกุฝ่ำย 

- ก ำกบั ดแูล ฝ่ำยบริหำรให้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นภำยใต้กรอบข้อก ำหนดของกฎหมำย และจริยธรรมทำงธุรกิจ 

- ก ำกับ ดูแล กำรด ำเนินกำรของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และมี
กำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ำย 

- จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน ตรวจสอบภำยใน และบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมและ 
มีประสิทธิภำพ 

- ก ำหนดข้อประพฤติปฏิบัติส ำหรับกำรประกอบธุรกิจส ำหรับให้กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนักงำน
ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงยดึถือปฏิบตัิ 

ทัง้นี ้บริษัทตระหนักดีถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีว่ำเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรท่ีจะพัฒนำ
องค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ด ำเนินกิจกำรภำยใต้กรอบนโยบำยดงักลำ่วท่ีสอดคล้องกบัหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึง่อ้ำงอิงหลกักำรท่ีเป็นสำกลของ Organization for Economic 
CO-operation and Development (OECD) ท่ีประกอบด้วย 5 หมวด หลกัอย่ำงเคร่งครัดตลอดมำ ดงันี ้

1. สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
2. กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
3. บทบำทของผู้มีสว่นได้เสีย 
4. กำรเปิดเผยข้อมลู และควำมโปร่งใส 
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัทเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ำยทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทภำยใต้หวัข้อเก่ียวกับโออิชิ หวัข้อย่อยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี นอกจำกนี ้บริษัทได้
จดัท ำจรรยำบรรณโออิชิกรุ๊ป เพ่ือเป็นหลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตัิของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัท ซึง่
ได้เผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทในหวัข้อเก่ียวกบัโออิชิ หวัข้อย่อยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเช่นเดียวกนั 

หมำยเหต ุ
(1) ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2557 เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 ได้มีมติอนมุตัินโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรฉบบั

ปรับปรุง ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 
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ในปี 2557 บริษัทได้ด ำเนินกำรกิจกำรภำยใต้นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรดงักลำ่วข้ำงต้นในแต่ละหมวดโดย
มีรำยละเอียดดงันี ้ 

 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักดีว่ำผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ มีสิทธิในควำมเป็นเจ้ำของบริษัท โดยควบคุมบริษัท  
ผ่ำนกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ท ำหน้ำที่แทนตน จึงให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทกุกลุ่มไม่วำ่จะ
เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรำยย่อย ผู้ลงทนุตำ่งชำติ หรือผู้ลงทนุประเภทสถำบนั รวมถงึมีเจตนำรมณ์ท่ีชดัเจนที่จะไม่
กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรริดรอนสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้ น และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นในกำรใช้สิทธิ
ในเร่ืองตำ่ง ๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย 

1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถงึหน้ำท่ีและให้ควำมส ำคญัในกำรดแูลและปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมถงึ
คุ้มครองและสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุรำยให้ได้รับและใช้สิทธิขัน้พืน้ฐำนของตนตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัทอย่ำง
เหมำะสม เท่ำเทียม เป็นธรรม เป็นไปตำมและสอดคล้องกบัข้อบงัคบัของบริษัท ข้อปฏิบตัิ ข้อบงัคบั กฎ ระเบียบของ 
ตลท. และส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมถงึกฎหมำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีส ำคญั โดยสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้นได้แก่ กำรซือ้ กำร
ขำย กำรโอนหุ้น กำรมีสว่นแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำรข้อมลูของบริษัทอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชมุ
เพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแตง่ตัง้ ถอดถอน และก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร แตง่ตัง้และ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี และพิจำรณำเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก ำหนด
หรือกำรแก้ไขข้อบงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพ่ิมทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นต้น  

นอกจำกนี ้เพ่ือเคำรพสิทธิและปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกรำย บริษัทไม่มีกำรก ำหนดนโยบำยในลกัษณะกีด
กันหรือสร้ำงอุปสรรคในกำรติดต่อสื่อสำรกันของผู้ ถือหุ้ น และไม่มีแนวนโยบำยในกำรท ำข้อตกลงระหว่ำงผู้ ถือหุ้ น ท่ีมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นรำยอื่นด้วย 

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้จดัให้มีกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทหรือ
ตำมรอบระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด ส ำหรับกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นครำวอื่นจะเป็นกำรประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทจะเรียกประชุมตำมท่ีเห็นสมควร โดยในกำรจดัประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ คณะกรรมกำรบริษัทได้จดั
ให้มีกระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำย รวมถึงผู้
ลงทุนสถำบนั เข้ำประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย นอกจำกนี ้บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรก ำหนดวนั เวลำ 
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และสถำนท่ีประชุมให้มีควำมเหมำะสมและสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้นทุกรำย รวมถึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือ
หุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุเป็นกำรลว่งหน้ำก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นได้ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีกำรที่บริษัท  
กฎเกณฑ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนด รวมถงึเผยแพร่รำยละเอียดหลกัเกณฑ์ ช่องทำง ช่วงเวลำ และผลกำรเสนอให้
ผู้ ถือหุ้นทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลท. รวมถึงในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทได้จดัท ำหนงัสือเชิญ
ประชุมท่ีระบุวำระกำรประชุม วตัถุประสงค์ เหตผุล ควำมเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงชัดเจน 
พร้อมเอกสำรข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของแต่ละวำระกำรประชุมทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ ทำงไปรษณีย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมลูและระยะเวลำที่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ
ตดัสินใจในแต่ละวำระอย่ำงมีประสิทธิผล และหำกผู้ ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสยัสำมำรถส่งค ำถำมท่ีต้องกำรให้ตอบในท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรลว่งหน้ำตำมช่องทำงและหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก ำหนด หรือสำมำรถสอบถำม เสนอแนะ หรือแสดง
ข้อคิดเห็นในวำระท่ีเก่ียวข้องในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นได้ และภำยหลงักำรประชมุบริษัทจดัให้มีกำรบนัทกึและจดัท ำรำยงำน
กำรประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีถกูต้องและครบถ้วนสำมำรถตรวจสอบได้  

โดยในปี 2557 บริษัท ได้จดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 30 เมษำยน 2557 เวลำ 14.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ I 
ชัน้ 2 โรงแรมพลำซำ่แอทธินีกรุงเทพ เอ รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 
10330 และในระหวำ่งปีบริษัทไมม่ีกำรจดัประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น  

โดยในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 บริษัทได้ด ำเนินกำรดงันี ้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
พิจำรณำเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์
เสนอระเบียบวำระกำรประชมุและช่ือบคุคลเพ่ือพิจำรณำเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรของบริษัท 
2. แจ้งก ำหนดกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถจดัสรรเวลำใน
กำรเข้ำร่วมประชมุได้อย่ำงเหมำะสม 
3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมให้ผู้ ถือหุ้ นทรำบผ่ำน
เวบ็ไซต์ของบริษัทเป็นเวลำประมำณ 30 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  
4. จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมซึง่ระบุวำระกำรประชุม เหตผุล และควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บริษัท และข้อมลูต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัแต่ละวำระกำรประชุมอย่ำงละเอียด ทำงไปรษณีย์ให้ผู้ ถือหุ้น
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วนัด้วย เพ่ือให้มีข้อมลูท่ีเพียงพอต่อกำรพิจำรณำตดัสินใจใน
แต่ละวำระอย่ำงมีประสิทธิผล รวมถึงลงประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวนัตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำย
ก ำหนดด้วย  
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5. จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยมีค ำอธิบำยวิธีกำรและเอกสำรท่ีผู้
ถือหุ้นต้องจดัเตรียมเพ่ือใช้ในกำรเข้ำร่วมประชุมและกำรมอบฉันทะไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพ่ือมอบฉันทะให้
ผู้อื่น หรือแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึง่ตำมท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ
เพ่ือร่วมประชมุและออกเสียงตำมท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุด้ 
6. คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีกระบวนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีโปร่งใส และได้รับกำร
อนุมัติจำกผู้ ถือหุ้ น  โดยกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร  บริษัทได้เสนอต่อ 
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนทกุรูปแบบทัง้ในรูปแบบคำ่ตอบแทนประจ ำและคำ่ตอบแทนท่ี
เป็นบ ำเหน็จ โดยแสดงนโยบำย หลกัเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนดงักล่ำว
เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้นด้วย  
7. บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ลงทุนสถำบันเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยประสำนไปยังนักลงทุน
สถำบนัตำ่ง ๆ เพ่ือขอให้จดัสง่เอกสำรกำรเข้ำประชมุเป็นกำรล่วงหน้ำเพ่ือท่ีบริษัทจะได้ตรวจสอบและ
ขอเอกสำรเพ่ิมเติมในกรณีท่ีเอกสำรไมค่รบถ้วน เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและลดระยะเวลำใน
กำรตรวจสอบเอกสำรในวนัประชมุ 
8. เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถจดัสง่ค ำถำมท่ีต้องกำรให้ชีแ้จงในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบ
วำระกำรประชมุได้เป็นกำรล่วงหน้ำทำงอีเมล์ ท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ์ karnjaporn.k@oishigroup.com    
หรือโทรสำรหมำยเลข 02-785-8889 
 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท สนบัสนุนและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำย รวมถึงผู้ลงทุนสถำบนัใช้สิทธิเข้ำประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น โดยอ ำนวยควำมสะดวกและจดักำรประชุมอย่ำงโปร่งใส
และตรวจสอบได้ รวมถงึไมก่ระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือ
หุ้ นได้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ ำปี 2557 บริษัทได้ด ำเนินกำรตำ่ง ๆ ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
1. บริษัทได้จดัเตรียมบุคลำกร ระบบและเทคโนโลยี ในกำรรองรับ อ ำนวยควำมสะดวก ในกำร
รับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสำรให้แก่ผู้ เข้ำร่วมประชุมอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ สะดวกรวดเร็ว 
และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยบริษัทใช้บริกำรระบบกำรจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) (“TSD”) ตัง้แต่กำรลงทะเบียน กำรนับคะแนน และกำรประมวลผล เพ่ือ
ควำมชดัเจนและโปร่งใส 
2. จดัเตรียมบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

mailto:karnjaporn.k@oishigroup.com
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3. ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีมำร่วมประชุมภำยหลงัจำกท่ีเร่ิมด ำเนินกำรประชมุไปแล้วสำมำรถเข้ำร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนได้ในวำระท่ีอยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำและยงัมิได้มีกำรลงมติ 
4. แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบก่อนเร่ิมด ำเนินกำรประชมุถงึหลกัเกณฑ์ วิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชมุ
และกำรมอบฉนัทะ รวมถงึอธิบำยหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทรำบด้วย 
5. บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
6. จัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระอนัได้แก่ตวัแทนผู้สอบบัญชี และผู้ ถือหุ้นรำยย่อยร่วมตรวจสอบ
กำรลงคะแนนในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นและเปิดเผยเร่ืองดงักลำ่วไว้ในรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้
ถือหุ้นด้วย 
7. ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย
รำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละระเบียบวำระกำรประชุมได้แจ้งแก่ผู้ ถือหุ้ นในหนังสือเชิญ
ประชมุแล้ว 
8. ในวำระพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้ บริษัท
ก ำหนดให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 
9. กรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 91.60 รวมถงึ
ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัททกุคน และผู้สอบบญัชีเข้ำร่วมกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 
เพ่ือชีแ้จงและตอบข้อซกัถำมตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ ถือหุ้น นอกจำกนี ้ 
ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรชดุย่อยทกุคณะได้เข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้
ดงักลำ่ว โดยกรรมกำรบริษัททำ่นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้เน่ืองจำกติดภำรกิจส ำคญัได้แจ้งลำ
ประชมุตอ่ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำด้วย 
10. ไม่มีกำรเพ่ิมวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส ำคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ
ลว่งหน้ำ 
11. ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น และตัง้ค ำถำม   
ใด ๆ ตอ่ท่ีประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุ และเร่ืองท่ีเสนอได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ภำยหลงักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น บริษัทจดัให้มีกำรแจ้งมติท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นและผล
กำรลงมติผ่ำนระบบข่ำวของ ตลท. ภำยในระยะเวลำและหลกัเกณฑ์ท่ีตลท. ก ำหนด 
2. จัดให้มีกำรบันทึกและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น ท่ีถูก ต้องและครบถ้วน  
อนัประกอบด้วยรำยละเอียดจ ำนวนองค์ประชุมทัง้จ ำนวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และ
จ ำนวนผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้ำประชมุแทนผู้ ถือหุ้น รำยช่ือและต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชดุ
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ย่อย ผู้บริหำรระดบัสงูและผู้สอบบญัชีท่ีเข้ำร่วมประชมุ รวมถึงรำยช่ือและต ำแหน่งของกรรมกำรที่ไม่
เข้ำร่วมประชุม หลักเกณฑ์และวิธีกำรลงคะแนน กำรใช้บัตรลงคะแนน กำรนับคะแนน ผลกำร
ลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวำระกำรประชมุท่ีทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทัง้
บันทึกข้อซกัถำม ค ำชีแ้จงและข้อคิดเห็นท่ีส ำคัญ และข้อมูลใด ๆ ตำมท่ีกฎหมำย กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องก ำหนด ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยได้จดัส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว
ให้แก่ ตลท. และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องภำยในระยะเวลำและหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมถึง
เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซต์บริษัทภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบท่ี
เก่ียวข้องก ำหนดเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้  
3. จดัให้มีระบบกำรจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุท่ีดีท่ีสำมำรถตรวจสอบและอ้ำงอิงได้ 
4. เผยแพร่บนัทึกภำพบรรยำกำศกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้นท่ีไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุได้รับทรำบข้อมลูและบรรยำกำศในกำรประชมุดงักลำ่ว 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยังได้ก ำหนดนโยบำยในกำรดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ ถือหุ้ น โดยเป็น
นโยบำยท่ีก ำหนดให้กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นต้องเป็นตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท และสอดคล้องกบัข้อ
ปฏิบัติตำมข้อบังคบั กฎ ระเบียบของ ตลท. และส ำนักงำน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่ส ำคญั อีกทัง้
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยจะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยในปี 2557 คณะกรรมกำรไมไ่ด้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกบักำรไมเ่คำรพหรือริดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น จงึแสดงให้เห็นได้ว่ำแนวนโยบำยหรือแนวทำงปฏิบตัิท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้มีประสิทธิภำพในกำรดแูล
จดักำรเร่ืองดงักลำ่วอย่ำงเหมำะสม 

 

การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่ำจะเป็น
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ลงทุนสถำบนั ผู้ลงทุนต่ำงชำติและผู้ ถือหุ้นรำยย่อย จึงก ำหนดแนวนโยบำยในกำรดแูล ปกป้องและ
สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยได้รับกำรปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนและ
เหมำะสมเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมสำมญัผู้ ถื อหุ้น ตำม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีกำรท่ีบริษัท หรือกฎเกณฑ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนด รวมถึงเผยแพร่รำยละเอียด
หลกัเกณฑ์ ช่องทำง ช่วงเวลำ และผลกำรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลท. พร้อม
ทัง้แจ้งผลกำรเสนอดงักลำ่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทรำบด้วย 
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2. บริษัทจัดท ำหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นและเอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็น 2 ภำษำทัง้
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรรำยละเอียดประกอบวำระให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่ำน และ
เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสำรดงักล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมภำยในรอบ
ระยะเวลำท่ีกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะใน
รูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้ นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือให้  
ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กบับคุคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตน
ได้ พร้อมระบุถึงเอกสำรหรือหลักฐำน ขัน้ตอนในกำรมอบฉันทะให้ผู้ ถือหุ้ นทรำบอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถ
จดัเตรียมได้อย่ำงถกูต้อง และไมเ่กิดปัญหำในกำรเข้ำร่วมประชมุของผู้ รับมอบฉนัทะ โดยหลกัเกณฑ์วิธีกำร และเง่ือนไข
ในกำรมอบฉนัทะจะก ำหนดขึน้ภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎหมำย โดยไมม่ีกำรก ำหนดมำตรกำรใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดควำมยุ่งยำก
แก่ผู้ ถือหุ้นในกำรมอบฉันทะ  นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งของบริษัทท่ีได้
ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลำ่วเพ่ือรักษำสิทธิของตนได้ 

5. บริษัทจดัเตรียมบตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระอนั
ได้แก่ตวัแทนผู้สอบบญัชี และผู้ ถือหุ้นรำยย่อยร่วมตรวจสอบกำรลงคะแนนในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นรวมถึงเปิดเผย
เร่ืองดงักลำ่วไว้ในรำยงำนประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

6. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัททุกท่ำนท ำกำรเปิดเผยข้อมลูและ
รำยงำนเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรบริษัท  กฎเกณฑ์และ
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนด เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทท่ีอำจมีควำมขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ และสำมำรถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทท่ีมีส่วนได้
เสียกบัธุรกรรมท่ีท ำกบับริษัทจะไมม่ีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 

7. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรและแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัททรำบอย่ำง
ชดัเจนและเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่
บรรลนิุติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมหน้ำที่ที่กฎหมำย
ก ำหนด รวมถ ึงก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ต ่อที ่ประช ุม
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำ และได้จดัให้มีกำรเปิดเผยกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรไว้
ในหวัข้อ 13. ของรำยงำนประจ ำปีด้วย 

8. คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรและแจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัททรำบอย่ำง
ชัดเจนเก่ียวกับกำรห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมูลภำยในท่ีมีสำระส ำคัญของบริษัท ซึ่งยัง ไม่เปิดเผย
ต่อสำธำรณชนไปใช้เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อื่น ซึ่งรวมถึงกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทโดย
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทซึง่อยู่ในหน่วยงำนท่ีทรำบข้อมลูภำยในท่ีเก่ียวข้องด้วย 
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 นอกจำกนี ้ได้ก ำหนดโทษส ำหรับกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อื่นไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตัง้แต่กำรตักเตือนด้วยวำจำจนถึงขัน้ให้ ออกจำก
งำนโดยรำยละเอียดในเร่ืองกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยในได้แสดงไว้ในเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในของหมวดกำรเปิดเผย
ข้อมลูและควำมโปร่งใสของรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรนี ้

9. ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัต้องกระท ำอย่ำงยุติธรรมโดยค ำนงึถึงรำคำตำมธุรกิจปกติหรือเป็นรำคำ
อ้ำงอิงกบัรำคำตลำด และค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคญั รวมถึง คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำกบัดแูลให้มีกำร
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน อย่ำงเคร่งครัด
ด้วยนอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดแนวทำงอย่ำงชดัเจนในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบงัคบั
ของ ตลท. และส ำนกังำน ก.ล.ต. อย่ำงเคร่งครัด และทบทวนสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำยสำมำรถมัน่ใจได้ว่ำได้รับกำรปฏิบัติและใช้สิทธิท่ีมีของตนได้อย่ำงเท่ำเทียมและเป็น
ธรรมอย่ำงแน่นอน 

โดยในปี 2557 คณะกรรมกำรบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกับกำรไม่ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่ำง  
เท่ำเทียมกัน รวมถึงไม่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันและกำรซือ้ขำยสินทรัพย์ท่ีไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีตลท. และ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด และกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบักำรใช้ข้อมลูภำยในของกรรมกำรและผู้บริหำร จึงแสดงให้
เห็นได้ว่ำแนวนโยบำยหรือแนวทำงปฏิบัติท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้มีประสิทธิภำพในกำรดูแลจัดกำรเร่ือง
ดงักลำ่วอย่ำงเหมำะสม 

 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อเร่ืองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัททุกกลุ่มทัง้
ภำยในและภำยนอก โดยตระหนกัดีว่ำผู้มีสว่นได้เสียของบริษัททกุรำยจะต้องได้รับกำรดแูลจำกบริษัทอย่ำงดีท่ีสดุตำม
สิทธิท่ีมีตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง โดยได้ก ำหนดให้มีกระบวนกำรสง่เสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหวำ่งบริษัทกบัผู้มีสว่นได้
เสียในกำรสร้ำงควำมมัง่คงและยัง่ยืนของกิจกำร รวมถึงคณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยท่ีจะให้ควำมส ำคญัท่ีเท่ำเทียม
กนั และควบคู่กนัไประหว่ำงควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย รูปแบบ และวิธีกำรท่ีใช้ในกำรให้ได้มำซึ่งควำมส ำเร็จนัน้ ๆ และ
เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยดงักล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัท ำจรรยำบรรณโออิชิกรุ๊ป เพ่ือให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนทกุคนรับทรำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบตัิท่ีบริษัทคำดหวงั นบัตัง้แตก่ำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง และ
สงัคมโดยสว่นรวม รวมทัง้ตอ่พนกังำนด้วยกนัเอง โดยเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทในหวัข้อเก่ียวกบัโออิชิ หวัข้อย่อย
กำรก ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีกลไกและกระบวนกำรท่ีจะดูแลให้มีกำรปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัดและตอ่เน่ือง 
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นอกจำกนี ้บริษัทตระหนกัดีวำ่ ผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีของบริษัทเกิดขึน้จำกกำรได้รับควำมสนบัสนนุท่ีดีจำกผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ จึงได้ก ำหนดนโยบำยท่ีจะสนบัสนนุให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทกบัผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียในกำร
สร้ำงสรรค์ประโยชน์ร่วมกนั และดแูลให้ควำมมัน่ใจว่ำผู้มีส่วนได้เสียทกุรำยจะได้รับกำรคุ้มครอง และปฏิบตัิด้วยดี โดย
ได้ให้ควำมส ำคญัตอ่สิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ซึง่สรุปสำระส ำคญัดงันี ้

1. ผู้ถือหุ้น  

 บริษัทมุง่มัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมซื่อสตัย์สจุริต ยดึหลกัปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำ
เทียมและเป็นธรรม และจดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูต่ำง ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ ครบถ้วน ถกูต้องและเท่ำเทียมกนั พร้อมทัง้ก ำกับ
ดูแล ป้องกันมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทแสวงหำประโยชน์จำกกำรใช้ข้อมลู ท่ียังมิได้เปิดเผย
ในทำงมิชอบ รวมถึงบริหำรจดักำรและตดัสินใจในทำงธุรกิจอย่ำงระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือให้บรรลตุำมเป้ำหมำย
ของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมเติบโตแก่ธุรกิจอย่ำงมัน่คงและยั่งยืนเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2. พนักงาน 

 ในด้ำนกำรดแูลพนกังำนซึง่ถือวำ่เป็นทรัพยำกรบคุคลท่ีมีคณุคำ่ บริษัทมีแนวนโยบำยวำ่พนกังำนต้อง
ได้รับกำรปฏิบตัิท่ีเป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรพฒันำศกัยภำพ พร้อมกบัให้ควำมมัน่ใจในคณุภำพชีวิต 
ควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในกำรท ำงำน รวมถึงจดัให้มีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ โดยในด้ำนผลตอบแทนบริษัทมีแนว
ทำงกำรพิจำรณำจำกควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพ และกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเป็นส ำคญัโดยสอดคล้องกับผล
ประกอบกำรของบริษัท ในกำรพฒันำศกัยภำพบริษัทได้จดัให้พนกังำนเข้ำรับกำรอบรมในหลกัสตูรท่ีหลำกหลำยทัง้จำก
ภำยในและภำยนอกองค์กร เพ่ือส่งเสริมและพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำนซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทใน
ระยะยำวด้วย รวมถึงบริษัทถือเป็นนโยบำยท่ีส ำคัญในกำรจัดให้มีสถำนท่ีท ำงำนทัง้ในส่วนส ำนักงำนและโรงงำน
อุตสำหกรรมท่ีมีควำมปลอดภัยและสขุอนำมยัท่ีดี โดยจัดให้มีกำรเก็บสถิติอตัรำกำรเกิดอุบตัิเหตุ อตัรำกำรหยุดงำน 
และอตัรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนเพ่ือน ำมำวิเครำะห์และปรับปรุงมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภยัของพนกังำนอย่ำง
ตอ่เน่ืองอีกด้วย โดยในปี 2557 อตัรำกำรเกิดอบุตัิเหต ุอตัรำกำรหยดุงำน และอตัรำกำรบำดเจ็บมีอตัรำใกล้เคียงกบัปีท่ี
ผ่ำนมำ ตลอดจนบริษัทค ำนึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนจึงไม่มีนโยบำยเลือกปฏิบัติและให้ควำมเสมอภำคทำงโอกำสแก่
พนักงำนทุกคนด้วย รวมถึงพิจำรณำกำรจ้ำงงำนโดยไม่จ ำกัดเชือ้ชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ สญัชำติ และควำมคิดเห็น
ทำงกำรเมือง โดยดแูลและปฏิบตัิต่อพนกังำนทกุคนอย่ำงเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสม นอกจำกนี ้ยงัจดัให้
พนกังำนจดัให้พนกังำนได้มีสว่นร่วมและพฒันำชมุชนและสงัคมผ่ำนกิจกรรมเพ่ือสงัคมและชมุชนท่ีหลำกหลำย 

3. ลูกค้า   
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 บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือควำมพึงพอใจสูงสดุของลกูค้ำ 
เอำใจใส่ และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้ำอย่ำงดีท่ีสุด โดยกำรรักษำคุณภำพ และมำตรฐำนของสินค้ำเพ่ือสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์ท่ียัง่ยืนระหว่ำงกนั  รวมถงึจดัให้มีหน่วยงำนหรือบุคคลท ำหน้ำท่ีรับข้อร้องเรียนของลกูค้ำ เพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรแก้ไขข้อเรียกร้องดงักลำ่วให้แก่ลกูค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว 

4. คู่ค้า  

 บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรคดัเลือกคู่ค้ำโดยพิจำรณำจำกผลงำน รำคำ ควำมน่ำเช่ือถือ และไม่มี
ประวตัิกำรกระท ำผิดด้ำนทุจริตคอร์รัปชัน่ และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส ำคญั รวมถึง ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ
และข้อตกลงตำมสญัญำ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำค และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรมโดย
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั และเพ่ือเป็นกำรป้องกนักำรทจุริตจำกคูค้่ำและพนกังำนท่ีเก่ียวข้อง บริษัทจะพิจำรณำตดั
ควำมสัมพันธ์กับคู่ค้ำทันที หำกพบกำรทุจริต ให้สินบนหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้ เก่ียวข้องเพ่ือให้เข้ำท ำสัญญำหรือ
ธุรกรรมใด ๆ กบับริษัท  

5. เจ้าหนี ้   

 บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบตัิต่อเจ้ำหนีทุ้กรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั รวมถึงยึดมัน่ในกำร
ปฏิบตัิตำมเง่ือนไข ข้อก ำหนดเร่ืองหลกัประกนั และข้อตกลงในสญัญำท่ีให้ไว้กบัเจ้ำหนีต้ำ่ง ๆ อย่ำงเคร่งครัด 

 

6. คู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทจะประพฤติปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัสำกล และปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยควำม
เป็นธรรม ไมใ่ช้วิธีกำรที่ไมส่จุริตและไมท่ ำลำยช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนัทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรใด ๆ 

7. สังคมและชุมชน 

 ในด้ำนสงัคมบริษัทได้ตระหนกัถึงกำรเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมในอนัท่ีจะต้องช่วยเหลือเกือ้กูลกนัใน
สังคม เพ่ือเป็นกำรตอบแทนสังคมทัง้ในท้องถ่ินท่ีบริษัทตัง้อยู่และในระดับประเทศ  บริเวณโดยรอบพืน้ท่ีท่ีโรงงำน
อตุสำหกรรมและร้ำนอำหำรของบริษัทตัง้อยู่จะมีกำรสร้ำงงำนและสร้ำงโอกำสให้แก่ชุมชน รวมทัง้กำรให้ควำมส ำคญั
ต่อควำมต้องกำรของชุมชนโดยได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรช่วยเหลือสงัคมต่ำง ๆ ในชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง ส ำหรับกำรตอบ
แทนสงัคมในวงกว้ำง บริษัทจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภำพของสงัคมด้ำนต่ำง ๆ รวมทัง้กำรบริจำคเพ่ือสำธำรณะ
ประโยชน์อย่ำงตอ่เน่ืองมำเป็นระยะเวลำนำน  

8. สิ่งแวดล้อม  
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 ส ำหรับด้ำนสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในอันท่ีจะสร้ำงค่ำนิยมและจิตส ำนึกในกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีคณุคำ่โดยเร่ิมต้นจำกจดุเลก็ ๆ ไปจนถงึภำพรวมขององค์กร ผ่ำนกำรอบรม กิจกรรม 
และกำรรณรงค์ภำยในองค์กรท่ีหลำกหลำย เช่น กำรรณรงค์กำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษในส ำนกังำน  และกำรดแูล
ให้กำรด ำเนินกระบวนกำรผลิตเป็นมิตรกบัสภำพแวดล้อมและชุมชนมำกท่ีสดุ รวมถงึโรงงำนของบริษัทได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน ISO 14001 ซึง่เป็นมำตรฐำนท่ีจะท ำให้องค์กรได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรจดักำรสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
เกิดกำรพฒันำสิ่งแวดล้อมควบคู่กบักำรพฒันำธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในกำรป้องกนัมลพิษ (Prevention of Pollution) และมี
กำรพฒันำปรับปรุงอย่ำงตอ่เน่ืองด้วย ตลอดจน บริษัทได้จดัให้มีกำรอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและระบบมำตรฐำนดงักลำ่ว
โดยเชิญวิทยำกรทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท เพ่ือให้ควำมรู้และสร้ำงค่ำนิยมท่ีดีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมแก่พนกังำนของ
บริษัท  โดยในปี 2557 บริษัทจัดกำรอบรมแก่พนักงำนในหลกัสูตรท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมทัง้จำกภำยในและภำยนอก
องค์กร รวมทัง้สิน้จ ำนวน 12 หลกัสตูร 

 นอกจำกนี ้บริษัทยงัตระหนกัถงึกำรสง่เสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยัง่ยืนโดยใน
กระบวนกำรผลิตของบริษัทได้พฒันำและเลือกใช้นวตักรรมกำรผลิตด้วยเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัเพ่ือลดปริมำณทรัพยำกร
ตำ่ง ๆ ท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตให้มีกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงสงูสดุและเตม็ประสิทธิภำพ รวมถงึมีกำรบริหำรจดักำร
วตัถดุิบอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือลดปริมำณกำรสญูเสียและสิน้เปลืองทรัพยำกรโดยไมจ่ ำเป็นอีกด้วย 

 

9. หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

 บริษัทยึดถือกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัดทัง้ต่อสิ่งแวดล้อม ควำม
ปลอดภยั แรงงำน กำรจดักำรด้ำนภำษีอำกรและบญัชี รวมทัง้กฎ ระเบียบ และประกำศต่ำง ๆ ของทำงรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง
กบักำรประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย 

 โดยในปี 2557 บริษัทไม่มีกำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำนแรงงำน กำรจ้ำงงำน กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ
และสิ่งแวดล้อมแตอ่ย่ำงใด 

 นอกเหนือจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรในด้ำนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้มี
สว่นได้เสีย ดงันี ้

1. แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทเคำรพในสิทธิมนษุยชนของพนกังำนและผู้มีสว่นได้เสียอื่นๆ โดยจะไมเ่ลือกปฏิบตัิตอ่บคุคลใดๆ 
ท่ีมีควำมแตกต่ำงทำงแนวคิด เชือ้ชำติ สญัชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ ควำมพึงพอใจทำงเพศ วฒันธรรมหรือสถำนภำพอื่น
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ใดท่ีถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะน ำแนวทำงปฏิบตัิด้ำนสิทธิมนุษยชนท่ีเหมำะสมมำปรับใช้กบัองค์กรและจะไม่ให้
กำรสนบัสนนุหรือมีสว่นร่วมใด ๆ กบับคุคลและกิจกรรมท่ีมีควำมเก่ียวข้องกบักำรละเมิดสิทธิมนษุยชนด้วย 

2. แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 ในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทตระหนัก และให้ควำมส ำคญักับกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำทรัพย์สินทำง
ปัญญำของบริษัทอย่ำงตอ่เน่ือง เน่ืองจำกงำนสร้ำงสรรค์เหลำ่นัน้ถือเป็นทรัพย์สินและสร้ำงมลูคำ่เพ่ิมให้แก่บริษัท โดยท่ี
บริษัทได้ขอขึน้ทะเบียนลิขสิทธ์ิ และย่ืนขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำทัง้ในและตำ่งประเทศเพ่ือรักษำสิทธิของบริษัท 
และจำกกำรสร้ำงสรรค์และพฒันำในทรัพย์สินทำงปัญญำดงักลำ่ว บริษัทจงึไมม่ีนโยบำยหรือควำมจ ำเป็นในกำรละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำของบคุคลอื่น  

3. แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บริษัทมีนโยบำยท่ีชดัเจนและสนบัสนนุกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต กำรให้สินบนหรือคอร์รัปชัน่ไมว่ำ่กรณีใด 
ๆ และให้ควำมร่วมมือหรือเข้ำร่วมกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ตำมควำมเหมำะสมพร้อมกนั
นี ้บริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนของบริษัทต้องไมเ่ข้ำไปมีสว่นร่วมในกำรคอร์รัปชัน่ กำรให้
หรือรับสินบนจำกเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐและเอกชน ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเพ่ือให้ได้มำหรือคงไว้ซึง่ธุร กิจหรือข้อได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขัน หรือใช้ประโยชน์จำกกำรบริจำค และกำรท ำสำธำณะกุศลไปเพ่ือประโยชน์หรือสนับสนุนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่อย่ำงเดด็ขำด 

พร้อมกันนี ้ได้จัดให้มีกำรสื่อสำรและให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำง
ต่อเน่ือง รวมถึงจัดให้มีกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิ
ตำมแนวทำงในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต กำรให้สินบนหรือคอร์รัปชัน่ของบริษัทอย่ำงตอ่เน่ืองและเหมำะสม เพ่ือให้มัน่ใจได้
วำ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ในเร่ืองดงักลำ่ว 

4. แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน 

 บริษัทได้จดัให้มีมำตรกำรก ำกบัดแูลและช่องทำงส ำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยซึง่รวมถึงพนกังำนใน
กำรแจ้งเบำะแส หรือกำรร้องเรียนกำรกระท ำท่ีสงสยัว่ำมีกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือ
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภำยในท่ีบกพร่องต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย ต ร ง  ผ่ ำ น ช่ อ ง ท ำ ง ท่ี ห ล ำ ก ห ล ำ ย  โ ด ย เ ปิ ด เ ผ ย ช่ อ ง ท ำ ง  
ผ่ำนเวบ็ไซต์ของบริษัทในหวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ ดงันี ้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน 
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อีเมลล์  : auditcommittee@oishigroup.com 
ไปรษณีย์ :  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
  เลขท่ี 57 อำคำรปำร์ค เวนเชอร์ ชัน้ 19 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี  
  เขตปทมุวนั  กรุงเทพฯ 10330 

 บริษัทมีแนวทำงกำรคุ้มครองผู้ แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียน โดยถือว่ำข้อมูลของผู้ แจ้งเบำะแสหรือผู้
ร้องเรียนเป็นควำมลบั และบริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบำะแสหรือร้องเรียน เว้นแต่ เป็นกำรเปิดเผยตำมท่ี กฎหมำย
และหน่วยงำนก ำกับดูแลท่ีเก่ียวข้องก ำหนด รวมถึง บริษัทมีแนวนโยบำยท่ีจะไม่กลั่นแกล้งหรือให้โทษใด ๆ แก่ผู้ แจ้ง
เบำะแสหรือผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังำนจำกกำรให้เบำะแสหรือร้องเรียนดงักล่ำว เว้นแต ่กำรกระท ำดงักลำ่วได้กระท ำโดยไม่
สจุริตหรือมีเจตนำมุง่ร้ำยท ำลำยบริษัทหรือบคุคลอื่น หรือผิดกฎหมำยหรือระเบียบวินยัของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ เป็น
ผู้ ดูแลและก ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนหรือข้อมูลเบำะแสท่ีผ่ำนเข้ำมำตำมช่องทำง
ดงักล่ำวข้ำงต้น รวมถึงมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึง่เป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิงำน
และรำยงำนตรงคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตัิหน้ำท่ีสนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรคดั
กรอง บริหำรจัดกำรและตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบำะแส หำกมีมูลควำมจริงจะน ำเสนอผลกำรตรวจสอบต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ แนะน ำแนวทำงกำรแก้ไข หรือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป โดย
ภำยหลังกำรพิจำรณำด ำเนินกำร แก้ไข ปรับปรุงตำมข้อร้องเรียนหรือเบำะแสท่ีได้รับมำแล้ว บริษัทจะแจ้งกำร
ด ำเนินกำรให้ผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียนท่ีบริษัทสำมำรถติดตอ่ได้ทรำบตำมขัน้ตอนและภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสม  

นอกจำกนี ้หำกมีกรณีท่ีเร่ืองท่ีร้องเรียนหรือกำรให้เบำะแสได้กระท ำด้วยเจตนำท่ีดี  ปรำศจำกกำรมุ่ง
ร้ำยท ำลำยช่ือเสียงของบริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และบริษัทถกูศำลพิจำรณำแล้วว่ำได้ละเมิดสิทธิตำมกฎหมำยของ
บุคคลนัน้จริง บุคคลนัน้ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับกำรชดเชยจำกบริษัทตำมควำมเหมำะสม พอสมควรแก่เหต ุและเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 โดยในปี 2557 ไมม่ีผู้ ร้องเรียน หรือให้เบำะแสผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสของบริษัทแต่อย่ำงใด 

 อย่ำงไรก็ดี จำกแนวนโยบำยท่ีชดัเจนและควำมมุง่มัน่ในอนัท่ีจะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย
และกฎระเบียบตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่สิทธิของผู้มีสว่นได้ทกุฝ่ำยจะได้รับกำรดแูลอย่ำงดีท่ีสดุจำกบริษัท 
ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทไมม่ีกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทอื่นท่ีมิใชบ่ริษัทย่อย ไมม่กีำรฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำน
แรงงำน ผู้บริโภค กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีนยัส ำคญั และไมม่ีกำรด ำเนินกำรจำกหน่วยงำนก ำกบั
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ดแูลในเร่ืองกำรประกำศหรือเปิดเผยข้อมลูเหตกุำรณ์ส ำคญัท่ีไมถ่กูต้อง รวมถงึไมม่ีกำรฟ้องร้องระหวำ่งบริษัทและ
บริษัทย่อยกบัคูค้่ำ เจ้ำหนี ้และคูแ่ข่งทำงกำรค้ำแตอ่ย่ำงใดด้วย 

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงิน และ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่ส ำคญัอนัอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ของบริษัท อย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส และน่ำเช่ือถือแก่ผู้ ถือหุ้ นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม จึงได้ก ำหนด
แนวทำงในกำรเปิดเผยข้อมลูซึง่ครอบคลมุกำรสื่อสำรทกุช่องทำงของบริษัทดงันี ้ 

1. คณะกรรมกำรบริษัทดูแลรับผิดชอบกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศของบริษัท รวมถึง
รำยงำนทำงกำรเงิน ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงินและสำรสนเทศเร่ืองอื่ น ๆ ตำมเกณฑ์ท่ีกฎหมำย ตลท. และ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด ให้มีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภำษำท่ีกระชับ เข้ำใจง่ำย มีกำรเปิดเผย
สำรสนเทศท่ีส ำคญัทัง้ด้ำนบวกและด้ำนลบ และผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองตำมขัน้ตอนท่ีก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำม
จ ำเป็นในกำรรักษำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัทำงธุรกิจ กลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ หรือข้อมลูท่ีหำกเปิดเผยแล้วอำจท ำให้
เสียประโยชน์ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้วย 

2. คณะกรรมกำรบริษัทดูแลรับผิดชอบก ำกับดูแลให้กำรรำยงำนข้อมูลและผลกำรปฏิบัติงำน
ต่ำง ๆ ตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) เป็นไปอย่ำงครบถ้วน 
ถกูต้อง และตรงตำมรอบระยะเวลำตำมท่ีกฎหมำยและกฎเกณฑ์ตำ่ง ๆ ของตลท. ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นท่ี
เก่ียวข้องก ำหนด รวมถงึเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วบนเวบ็ไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียได้รับข้อมลู
อย่ำงถกูต้องและเท่ำเทียมกนั   

3. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทท่ีจดัท ำขึน้ โดยจดัให้มี
รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทตอ่รำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคูก่บัรำยงำนของผู้สอบบญัชีใน
รำยงำนประจ ำปี พร้อมทัง้ ก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรมีกำรจดัท ำงบกำรเงิน และข้อมลูทำงกำรเงินให้ถกูต้อง ครบถ้วน
ภำยใต้หลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีก ำหนดโดยสมำคมนักบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชี ท่ีเหมำะสม และถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ 
รวมถงึกำรใช้ดลุยพินิจอย่ำงระมดัระวงั ตลอดจนกำรพิจำรณำควำมสมเหตสุมผลในกำรจดัท ำ และกำรเปิดเผยข้อมลู
ส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
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 โดยในปี 2557 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ได้รับแต่งตัง้จำกท่ีประชุมสำมญั    
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทมีควำมรู้ ควำมช ำนำญในวิชำชีพ ไม่มี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และมีคณุสมบตัิครบถ้วน จงึมัน่ใจได้วำ่งบกำรเงินของบริษัทมีควำมถกูต้องและน่ำเช่ือถือ  

 นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยในท่ี
มีประสิทธิภำพ วำ่สำมำรถท ำให้บริษัทสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีรำยงำนข้อมลูทำงกำรเงินท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน อีกทัง้ ยังเป็นกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริต และกำรด ำเนินงำนท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั จึงได้จัดตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือท ำหน้ำท่ีสอบทำน และดูแลให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบท่ี
เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ อีกทัง้ดแูลให้มีรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องและเพียงพอ จึงได้จดัให้มีระบบกำร
ควบคมุภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำรำยงำนและกำรบนัทึกข้อมลูทำงบญัชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอ และเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ ถือหุ้ นคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยใน  และควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ด้ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ได้แสดงในรำยงำนประจ ำปี 
วำ่งบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เป็นรำยงำนท่ีมีควำมถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

4. บริษัทได้ก ำหนดให้มีหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือท ำหน้ำท่ีติดต่อ สื่อสำรและให้ข้อมลูกบั
นกัลงทุนสถำบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเครำะห์ท่ีเก่ียวข้องอย่ำงถูกต้อง เท่ำเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทำงใน
ก ำ ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส ำ ร กั บ นั ก ล ง ทุ น สัม พั น ธ์ บน เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ใ น หั ว ข้ อ นั ก ล งทุ น สัม พั น ธ์  ร ว ม ถึ ง 
จัดให้มีหน่วยงำนท่ีท ำหน้ำท่ี เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ กิจกรรมกำรด ำเนินงำนและโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัท   
ตอ่สื่อมวลชนเพ่ือให้สำธำรณชนได้รับข้อมลูที่ส ำคญัของบริษัทอย่ำงถกูต้อง 

5. บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงกำรเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทำงท่ีผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน และ
สำธำรณชนทัว่ไป สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำย และมีควำมเท่ำเทียมกนัในกำรรับทรำบข้อมลูของบริษัท โดยมีข้อมลูทัง้
ในรูปแบบภำษำไทยและภำษำองักฤษ รวมถงึบริษัทได้จดัให้มีเวบ็ไซต์ของบริษัทเพ่ือเป็นอีกช่องทำงหนึง่ในกำรเผยแพร่
ข้ อมูลต่ ำง  ๆ  ท่ี ส ำคัญของบริ ษัทและมุ่ งมั่น ท่ี จะจัดใ ห้ เว็บไซ ต์ของบริ ษัทสำมำรถใ ช้ งำนและมี ข้ อมูล  
ท่ีเป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ เพ่ือให้นกัลงทนุและผู้สนใจทัว่ไปสำมำรถเข้ำถงึข้อมลูของบริษัทได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและเท่ำ
เทียมกนั ทัง้นี ้รูปแบบข้อมลูที่น ำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทอำจมีควำมแตกต่ำงกบัข้อมลูที่ได้เผยแพร่ไปแล้วขึน้อยู่กับ
ข้อจ ำกัดและเทคโนโลยีในกำรพัฒนำเว็บไซต์ แต่เนือ้หำส ำคญัของข้อมูลจะไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

โดยในปี 2557 บริษัทจัดให้มีกำรแถลงข่ำวเก่ียวกับผลประกอบกำรและทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ
จ ำนวน 1 ครัง้และกำรพบปะนกัวิเครำะห์ในทกุไตรมำสด้วย 

2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  2.1 กำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยใน 
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  บริษัทถือวำ่กำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในเป็นควำมรับผิดชอบส ำคญัของกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนของบริษัทท่ีต้องเก็บรักษำข้อมลูควำมลบัของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะข้อมลูภำยในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่
สำธำรณะหรือข้อมลูผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ หรือรำคำหุ้น โดยได้ก ำหนดท่ีจะไมใ่ห้ใช้โอกำส หรือข้อมลูที่ได้จำก
กำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำนของบริษัทในกำรหำประโยชน์สว่นตวั รวมถงึมีกำรจ ำกดักำรรับรู้ข้อมลูได้
เฉพำะกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูท่ีเก่ียวข้องของบริษัทเท่ำนัน้ นอกจำกนี ้บริษัทได้ก ำหนดให้ผู้บริหำรรำยงำนกำร
ถือหลกัทรัพย์ และกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  รวมถงึบริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำยอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก ำหนด
ในกำรห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทซึง่อยู่ในหน่วยงำนท่ีรับทรำบข้อมลูภำยใน รวมถงึสำมี ภรรยำ 
และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภำวะซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทกอ่นกำรประกำศงบกำรเงินตอ่สำธำรณชนไมน้่อยกวำ่ 1 
เดือน หำกผู้บริหำรหรือพนกังำนคนใดกระท ำผิดวินยัจะต้องได้รับโทษซึง่มีตัง้แตก่ำรตกัเตือน จนถงึกำรเลิกจ้ำง รวมถงึ
กำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำย โดยได้จดัท ำประกำศและแจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัททรำบเป็นกำร
ลว่งหน้ำด้วยทกุครัง้ 

2.2 ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรของบริษัทได้ระมัดระวงัถึงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจ
เกิดขึน้โดยได้ถือปฏิบตัิและดแูลมิให้กรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน นอกจำกนีไ้ด้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทต้องรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของตนตำมหลกัเกณฑ์ท่ี
กฎหมำยและคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

ในกำรเข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัทซึง่เกิดกบับคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีสว่น
ได้สว่นเสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรตำมท่ี
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด รวมถงึมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็น
เก่ียวกบัควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจว่ำจ้ำงผู้ เช่ียวชำญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพ่ือน ำไปประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท
หรือผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณีไป และเพ่ือเป็นกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรบริษัทได้
ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรป้องกนัมิให้กรรมกำร และพนกังำนของบริษัท แสวงหำผลประโยชน์สว่นตน โดย
ก ำหนดให้กรรมกำร และพนักงำนหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกับตนเองท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบับริษัท 

  นอกจำกนี ้เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยในกำรดแูล
รำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ำงชดัเจน โดยในกรณีท่ีกรรมกำรบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียในวำระ
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ใด ๆ กรรมกำรท่ำนนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำวำระดงักล่ำว รวมทัง้ก ำหนดนโยบำยและ
วิธีกำรดแูลไมใ่ห้ผู้บริหำร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้ประโยชน์สว่นตวัด้วย 

โดยในปี 2557 ไม่มีกรณีท่ีหน่วยงำนก ำกบัดแูลด ำเนินกำรกบับริษัทในเร่ืองกำรประกำศหรือเปิดเผย
ข้อมลูเหตกุำรณ์ส ำคญัท่ีไม่ถูกต้องและกำรสัง่ให้แก้ไขงบกำรเงิน รวมถึง บริษัทไม่มีกำรส่งรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำย
ไตรมำสและรำยปีล่ำช้ำ และไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกับกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับกำรใช้ข้อมูลภำยในของ
กรรมกำรและผู้บริหำร หรือกำรปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องกำรดูแลเร่ืองควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จึงแสดงให้เห็นได้ว่ำ
แนวนโยบำยหรือแนวทำงปฏิบตัิท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้มีประสิทธิภำพในกำรดแูลจดักำรเร่ืองดงักลำ่วอย่ำง
เหมำะสม 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำท หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีส ำคัญในกำรก ำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำร
เป็นไปตำมเป้ำหมำย และแนวทำงท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ขณะเดียวกนัก็ค ำนงึถงึผลประโยชน์ของผู้มี
สว่นได้เสียทกุฝ่ำยด้วย กำรก ำหนดโครงสร้ำง คณุสมบตัิและขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีเหมำะสม
จะเป็นประโยชนตอ่ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำน รวมถงึบคุคลท่ีจะได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทต้องเป็นผู้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ วิสยัทัศน์ และควำมซื่อสตัย์ ตลอดจนสำมำรถอุทิศเวลำให้กับบริษัทเพ่ือท่ีจะสำมำรถ
ปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทได้อย่ำงเต็มท่ี และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจเพ่ือให้เกิดประโชน์สูงสุดแก่
บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม พร้อมทัง้ คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรชดุย่อยตำ่ง ๆ เพ่ือ
ศึกษำ พิจำรณำ กลัน่กรอง และปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพมำก
ย่ิงขึน้ และเพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดโครงสร้ำง 
กรอบกำรท ำงำน และอ ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยตำ่ง ๆ ไว้ดงันี ้ 

1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมซื่อสัตย์ และมี
คุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ตำมท่ีข้อบังคบัของบริษัท ณ วนัท่ี 3 มีนำคม 2547 
ก ำหนดไว้  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 9 คน แบ่งออกเป็น
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 1 คน กรรมกำรที่ไม่มีต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน 8 คน ซึง่ในจ ำนวนดงักล่ำวเป็นกรรมกำร
อิสระ 4 คน ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเก่ียวกับควำมเป็นอิสระ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้อง  
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2. การสรรหากรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผู้ พิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัทโดยพิจำรณำ
คัดสรรบุคคลผู้ มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงพิจำรณำถึง
องค์ประกอบ อำย ุเพศ ควำมหลำกหลำยในทกัษะ วิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ทกัษะท่ียงัขำดอยู่มำเป็นเกณฑ์
ในกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคณุสมบตัิของกำรเป็นกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระ (แล้วแต่
กรณี) ตำมท่ีกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  กฎหมำยอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
และข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดไว้   

เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคดัเลือกบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมแล้วจะน ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมท่ีข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนดไว้ 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงซื่อสตัย์ สุจริต โดยอุทิศเวลำ ใช้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เพ่ือประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถงึให้ค ำแนะน ำและก ำกบัดแูล
ให้บริษัทมีกำรด ำเนินงำน ภำยใต้กรอบของกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและมติ
ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนพิจำรณำควำมเหมำะสม ให้ค ำแนะน ำ ก ำหนด และอนุมตัิวิสยัทศัน์ และ
กลยุทธ์ ตลอดจน เป้ำหมำยและนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน รวมทัง้ ก ำกับ ควบคุม ดูแลกำรบริหำร และกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยค ำนึงถึงและระมดัระวงัผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ก ำหนด และจดัให้มีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชี กำรตรวจสอบ
ภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม เพียงพอ และเช่ือถือได้ เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำน มีควำม
ครบถ้วนถกูต้อง และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึรับผิดชอบและดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือ
หุ้นอย่ำงเท่ำเทียม และรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ พร้อมทัง้มกีำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำง
ถกูต้อง ครบถ้วนและทนัเวลำ  

อีกทัง้ ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรหรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมกำรในกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั 
และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถงึ ในกรณีท่ีกรรมกำร หรือบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง หรือ
มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตำมข้อบังคบับริษัท กฎหมำย 
และตำมท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลท. ประกำศก ำหนด) ท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดก ำหนดให้บุคคลดงักล่ำว ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ  
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กำรปฏิบัติหน้ำท่ี หรือกำรอนุมัติกิจกำรใดท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น 
คณะกรรมกำรบริษัทต้องปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตำ่ง ๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ครบถ้วน 

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัทคนหนึง่หรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม 

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตัง้กรรมกำรหรือผู้ บริหำรของบริษัทจ ำนวนหนึ่งให้เป็น
กรรมกำรบริหำรเพ่ือด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงแทนคณะกรรมกำรบริษัทได้ โดยในกำรมอบอ ำนำจ
นัน้จะต้องอยู่ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของผู้ รับมอบ
อ ำนำจไว้อย่ำงชัดเจน ตลอดจนกำรแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพ่ือปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรบริษัทได้ โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ีของ
คณะอนกุรรมกำรได้ตำมท่ีจ ำเป็นหรือเห็นสมควร 

คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจมอบหมำยแต่งตัง้กรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำท่ีกรรมกำรผู้จดักำรเพ่ือปฏิบตัิหน้ำท่ี
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี
ของกรรมกำรผู้จดักำรได้ตำมท่ีจ ำเป็นหรือเห็นสมควร 

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวอนมุตัิรำยกำรดงักล่ำวข้ำงต้น จะต้องไมม่ีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบ
อ ำนำจช่วงให้ผู้ ได้รับมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมตัิรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด (ตำมกฎหมำย ข้อบงัคบับริษัท ส ำนกังำน ก.ล.ต.  และตลท. ประกำศก ำหนด) กบั
บริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นกำรอนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร
บริษัทได้พิจำรณำอนมุตัิไว้ ทัง้นี ้ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองดงักลำ่วไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธำนกรรมกำรบริษัทมีบทบำทและหน้ำท่ีท่ีส ำคญั ดงันี ้ 

1. รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแล ติดตำม ให้กำรบริหำรงำนของ
บริษัทให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้ 

2. ท ำหน้ำท่ีประธำนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียงเท่ำกนั 
4. ปฏิบตัิหน้ำท่ีอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
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 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมปกติเป็นประจ ำทุกไตรมำส และสำมำรถก ำหนดให้มีกำร
ประชุมพิเศษเพ่ิมเติมได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถจดัสรรเวลำใน
กำรเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงเหมำะสม  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะจัดส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมทัง้เอกสำรกำรประชุมท่ีครบถ้วน เพียงพอให้แก่
กรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวันประชุม เว้นแต่ มีเหตจุ ำเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษำสิทธิหรือประ
โยชน์ของบริษัทจะแจ้งนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก ำหนดวนัประชมุให้เร็วกวำ่นัน้ก็ได้ 

โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครัง้ต้องมีกรรมกำรบริษัทมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และประธำนกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ในกรณีท่ี ประธำนกรรมกำรบริษัทไมอ่ยู่ในท่ีประชุมหรือไมส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ให้รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำน หำกไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ให้กรรมกำรบริษัทเลือกกรรม
กำรที่มำประชมุคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้เลขำนกุำรบริษัทท ำหน้ำท่ีบนัทกึกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และหลงัจำก
ท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมส ำหรับกรรมกำรบริษัท และ
ผู้ เก่ียวข้องสำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ  

ทัง้นี ้แม้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดไว้เป็นประจ ำทุกไตรมำสแต่ในระหว่ำงท่ีไม่มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยจดักำรก็ได้มีกำรน ำส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้แก่กรรมกำรทุกท่ำนทรำบทำงอีเมล์ด้วย
เป็นประจ ำทกุเดือน 

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

กำรประชมุคณะกรรมกำรชุดย่อยได้มีกำรก ำหนดกำรประชมุไว้เป็นกำรล่วงหน้ำทัง้ปี และสำมำรถก ำหนดกำร
ประชมุเพ่ิมเติมได้ตำมควำมจ ำเป็นเช่นกนั รวมถงึ มีกำรจดัท ำบนัทกึรำยงำนกำรประชมุไว้ทกุครัง้ด้วย  

ภาวะผู้น าและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบตอ่กำรก ำหนดวิสยัทศัน์ ภำรกิจ กลยทุธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ และ
งบประมำณของบริษัท โดยก ำหนดให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้ เพ่ือติดตำมผล
ด ำเนินงำนของบริษัท และรับทรำบเร่ืองด ำเนินกำรที่ส ำคญัของฝ่ำยจดักำร  รวมถงึได้จดัให้มกีลไกในกำรก ำกบัดแูล 
ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรวำ่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ทัง้ระยะสัน้ และระยะยำว   
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คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพ่ือให้วิสยัทศัน์และพนัธกิจของกลุ่มบริษัทมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์และ
สภำวเศรษฐกิจปัจจบุนั โดยเปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท ดงันี ้

วิสัยทศัน์ 
“เป็นผู้น ำและสร้ำงสรรค์ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่มสไตล์ญ่ีปุ่ น เพ่ือคณุภำพชีวิตท่ีดีของคนรุ่นใหม่” 

พันธกจิ 
1. รักษำคุณภำพกำรผลิตและกำรบริกำรธุรกิจ ทำงด้ำนอำหำร เบเกอร่ี และเคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภำพ มุ่งมัน่

สร้ำงและรักษำควำมนิยมของผู้บริโภค ในสินค้ำของ "โออิชิ" ให้มีควำมต่อเน่ือง อีกทัง้ให้ควำมส ำคญักบั
กำรผลิตสินค้ำให้ได้มำตรฐำน มีกำรจดักำรด้ำนสขุลกัษณะท่ีดี 

2. เลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภำพปลอดภัยและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ เพ่ือให้ได้รับกำรยอมรับ 
จำกทัง้ตลำดภำยในประเทศและตำ่งประเทศ  

3. ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงตอ่เน่ือง โดยกำรน ำเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมำใช้ในกระบวนกำรผลิต กำร
วิจยั และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์  เพ่ิมประสทิธิภำพในกำรผลิตและกำรแข่งขนั ในด้ำนรำคำและด้ำน
คณุภำพ กบัคูแ่ข่งขนั ทัง้ในและตำ่งประเทศ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ท่ีช่วยผลกัดนัให้เศรษฐกิจของประเทศไทย 
มีควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจมำกขึน้ 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรครัง้ท่ี 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2558 ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
วิสยัทศัน์และพนัธกิจดงักลำ่วข้ำงต้นยงัคงมีควำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจำกนี ้กลุม่บริษัทได้ก ำหนด “วิสัยทศัน์ 2020” ซึง่ประกอบด้วยกลยทุธ์หลกั 5 ประกำร ได้แก่ 1.กำรเติบโต
อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Growth) 2. ควำมหลำกหลำยของตลำดและผลิตภณัฑ์ (Diversity) 3. กำรสร้ำงตรำสินค้ำท่ีตรง
ใจผู้บริโภค (Brand) 4. กำรขำยและกำรกระจำยสินค้ำท่ีเข้มแข็งและครอบคลมุ (Reach) และ 5. ควำมเป็นมืออำชีพ 
(Professionalism) ซึ่งวิสยัทัศน์ดงักล่ำวเป็นแนวทำงและแผนระยะยำวเพ่ือให้ทุกกลุ่มธุรกิจภำยใต้กลุ่มบริษัท ใช้เป็น
แนวทำงเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรและกำรก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน อนัเป็นกำรสร้ำงควำม
แข็งแกร่ง กำรจดัสรรและบริหำรจดักำรทรัพยำกรร่วมกนัอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
และสร้ำงผลตอบแทนท่ียัง่ยืนให้กบัผู้ ถือหุ้นของแต่ละกลุม่บริษัท รวมถึงเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้แก่บุคลำกรภำยใต้กลุม่
บริษัทในกำรพฒันำศกัยภำพและโอกำสที่ดีในกำรท ำงำนอีกด้วย 
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทก ำหนดแนวนโยบำยในกำรจัดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัททัง้กรรมกำรอิสระ กรรมกำรท่ีเป็น
ผู้บริหำร และกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำรอย่ำงเหมำะสมเพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรตรวจสอบ
และถ่วงดลุระหวำ่งกนัอย่ำงเหมำะสม 

นอกจำกนี ้บริษัทยังมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้ บริหำรมีกำรประชุมร่วมกันเองตำมควำม
เหมำะสม โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรหรือผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุม เพ่ือเปิดโอกำสให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรได้อภิปรำย 
หำรือประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ หรือเร่ืองอื่นใดตำมท่ีเห็นสมควร โดยในกำรประชุมให้
กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรเลือกกรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

 ในปี 2557 กรรมกำรที่ไมเ่ป็นผู้บริหำร (Non Executive Director) ได้ประชมุร่วมกนัโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรและผู้บริหำร
เข้ำร่วมประชมุ จ ำนวน 1 ครัง้ 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จดักำรของบริษัทเป็นคนละบคุคลกนั เพ่ือแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำรก ำกบั
ดแูล และหน้ำท่ีในกำรบริหำรจดักำรออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน โดยประธำนกรรมกำรท ำหน้ำท่ีเป็นผู้น ำคณะกรรมกำร
บริษัทในกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในนโยบำยภำพรวม เช่น วิสยัทศัน์  พนัธกิจ กลยทุธ์ และนโยบำยก ำกบั
ดแูลกิจกำร ในขณะท่ีกรรมกำรผู้จดักำรเป็นผู้น ำคณะผู้บริหำรและฝ่ำยจดักำรมีหน้ำท่ีในกำรบริหำรจดักำรบริษัทตำม
นโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทซึง่อยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุออกจำกต ำแหน่ง
จ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ ำนวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัอตัรำสว่นหนึ่งในสำม ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวอำจได้รับ
กำรเสนอช่ือตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแตง่ตัง้ให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งตอ่ไปได้ ยกเว้น กรรมกำรอิสระท่ีไม่ควรมี
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกินกว่ำ 3 วำระ หรือ 9 ปี เว้นแต่ กรรมกำรอิสระท่ำนใดมีควำมเหมำะสมท่ีจะด ำรง
ต ำแหน่งนำนกว่ำนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำควำมเป็นอิสระ ควำมเหมำะสม ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิ
หน้ำท่ี และชีแ้จงเหตุผลพร้อมผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเลือกกรรมกำรอิสระท่ีด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระติดตอ่กนัเกินกวำ่ 3 วำระหรือ 9 ปี ดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทตอ่ไปได้ 

นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรบริษัทจะพ้นจำกต ำแหน่งตำมเหตุท่ีกฎหมำยหรือ
ข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดไว้ และในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 59 

   

ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบุคคลซึง่มีคณุสมบัติและไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย เข้ำเป็นกรรมกำรบริ ษัทแทน เว้นแต่
วำระของกรรมกำรบริษัทจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน โดยกรรมกำรบริษัทท่ีได้รับแต่งตัง้ใหม่จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรบริษัทซึง่ตนแทน ทัง้นี ้กำรแตง่ตัง้ดงักลำ่วต้องผ่ำนมติอนมุตัิของคณะกรรมกำร
บริษัทด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่สำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัทท่ียงัเหลืออยู่ 

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทมีแนวนโยบำยให้คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรบริษัท โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 ซึ่งประชุม
เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนมุตัิแบบกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้กรรมกำรบริษัทใช้
ในกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับปี 2557 เป็นต้นไป 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มีระบบกำรพิจำรณำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทภำยใต้กระบวนกำรที่
เหมำะสม และสำมำรถตรวจสอบได้อนัจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้ พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกรูปแบบทัง้ในรูปแบบของค่ำตอบแทนรำยเดือนและบ ำเหน็จกรรมกำร 
รวมถึงค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้ำหำกมี) เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำทบทวน ควำม
เหมำะสมก่อนน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิตำมล ำดบัตอ่ไป 

 โดยในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัทในทกุรูปแบบ คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนจะพิจำรณำ
เปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกบริษัทในอุตสำหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนำดใกล้เคียงกัน โดยค่ำตอบแทนต้องมีควำมเหมำะสม
และสอดคล้องกับภำระหน้ำท่ี ผลกำรปฏบัติงำนและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย รวมถึงสำมำรถจูงใจให้
กรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิ และควำมสำมำรถมำเป็นกรรมกำรของบริษัทหรือปฏิบตัิหน้ำท่ีให้บรรลวุตัถุประสงค์ เป้ำหมำย
และทิศทำงธุรกิจท่ีบริษัทก ำหนดไว้ได้ 

การปฐมนิเทศ 

 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพ่ือให้กรรมกำรใหม่รับทรำบควำม
คำดหวงัท่ีบริษัทมีต่อบทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรก ำกับดูแล
กิจกำรของบริษัท ตลอดจนสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ แผนธุรกิจและกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัท 
รวมถงึกำรเย่ียมชมหน่วยปฏิบตัิกำรด้ำนตำ่ง ๆ ของบริษัทเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรบริษัท 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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 การพัฒนากรรมการบริษัท 

 บริษัทมีนโยบำยสง่เสริม และสนบัสนนุให้กรรมกำรของบริษัททกุคนเข้ำร่วมกำรสมัมนำ และศกึษำในหลกัสตูร
กำรอบรมต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ซึง่จดัขึน้โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association) หรือ IOD และตลท. รวมถงึองค์กรอิสระหรือหน่วยงำนตำ่ง ๆ  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ และเป็นประโยชน์ตอ่
กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ รำยละเอียดกำรอบรมในหลกัสตูรต่ำง ๆ ของกรรมกำรบริษัทปรำกฎใน
หวัข้อ 11. โครงสร้ำงกำรจดักำรรำยงำนประจ ำปี 

 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

 บริษัท จดัให้มีกำรจดัท ำและตดิตำมควำมคืบหน้ำของแผนสืบทอดต ำแหน่งท่ีครอบคลมุต ำแหน่งกรรมกำร
ผู้จดักำรและผู้บริหำรระดบัสงู เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษัทมีผู้บริหำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์อนัสำมำรถ
สืบทอดต ำแหน่งท่ีส ำคญัตอ่ไปในอนำคต และจดัให้มีกำรทบทวนและรำยงำนแผนสืบทอดต ำแหน่งตำมควำมเหมำะสม 
ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำรสง่เสริมและเตรียมควำมพร้อมแก่ผู้บริหำรระดบัสงูในกำรสบืทอดงำนหรือต ำแหน่งท่ีส ำคญัของบริษัท 
บริษัทจะจดัให้ผู้บริหำรระดบัสงูเร่ิมเข้ำรับกำรอบรมในหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) หรือ Director 
Accreditation Program (DAP) ซึง่จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association) เพ่ือสร้ำงพืน้ฐำนควำมเข้ำใจในหลกัเกณฑ์กำรปฏิบตัิหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัทจด
ทะเบียน ซึง่นอกจำกจะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมแล้วยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหำรในกำรปฏิบตัิงำนสนบัสนนุ
คณะกรรมกำรบริษัทด้วย 

โดยในปี 2557 นำงจิตเกษม หมูม่ิ่ง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร กลุม่งำนกำรเงินและกำรบญัชี ได้เข้ำอบรมใน
หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 184/2557  

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรจ ำนวน 5 ชดุ เพ่ือช่วยในกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของ
บริษัท คือ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำ และ
คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยรำยละเอียดรำยช่ือ คณุสมบตัิ และขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ีของอนกุรรมกำร
ดงักลำ่วแสดงไว้ในข้อ 8 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ฉบบันี ้

การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 6 ชุด เพ่ือช่วยในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำน
ของบริษัท คือ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำ 
คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ กำรประชุม 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และขอบเขต หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดจะเป็นไปตำมท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้ในกฎบตัร หรือค ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุนัน้ ๆ  

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรประชมุปกติเป็นประจ ำทกุไตรมำส และสำมำรถก ำหนดให้มี     กำร
ประชมุพิเศษเพ่ิมได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระกำรประชมุไว้ลว่งหน้ำอย่ำงชดัเจน ทัง้วำระรับทรำบ และ
วำระเพ่ือพิจำรณำ ทัง้นี ้ก่อนกำรประชมุทกุครัง้ เลขำนกุำรบริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ พร้อมทัง้เอกสำรกำร
ประชมุท่ีครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมกำรแตล่ะท่ำนลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมกำรได้มี
เวลำศกึษำข้อมลูอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชมุ ซึง่ในกำรประชมุแตล่ะครัง้ กรรมกำรทกุท่ำนสำมำรถอภิปรำยและ
แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเปิดเผย โดยเลขำนกุำรบริษัทจะท ำหน้ำท่ีบนัทกึกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และ
หลงัจำกท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชมุจะถกูจดัเก็บไว้พร้อมส ำหรับกรรมกำร และ
ผู้ เก่ียวข้องสำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ  

ทัง้นี ้แม้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดไว้เป็นประจ ำทุกไตรมำสแต่ในระหว่ำงท่ีไม่มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยจดักำรก็ได้มีกำรน ำสง่รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้แก่กรรมกำรทกุท่ำนทรำบทำงอีเมลล์ด้วย
เป็นประจ ำทกุเดือน 

ส ำหรับกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรได้มีกำรก ำหนดกำรประชุมไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ และสำมำรถก ำหนดกำร
ประชมุเพ่ิมเติมได้ตำมควำมจ ำเป็นเช่นกนั รวมถงึ มีกำรจดัท ำบนัทกึรำยงำนกำรประชมุไว้ทกุครัง้ด้วย 

ทัง้นีร้ำยละเอียดจ ำนวนครัง้ท่ีประชุม และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทแต่ละท่ำนได้แสดงในหัวข้อ 
8.1.7 สว่นท่ี 2 หน้ำท่ี 18 ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ฉบบันี ้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรของบริษัทได้ระมดัระวงัถงึควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้โดยได้
ถือปฏิบตัิ และดแูลมิให้ผู้บริหำรหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน นอกจำกนี ้
รำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัทซึง่เกิดกบับคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็น
เก่ียวกบัควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะวำ่จ้ำงผู้ เช่ียวชำญอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของ
บริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว เพ่ือน ำไปประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบริษัท
หรือผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณีไป และเพ่ือเป็นกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรบริษัทได้
ก ำหนดนโยบำย และแนวปฏิบตัิในกำรป้องกนัมิให้กรรมกำร และพนกังำนของบริษัท แสวงหำผลประโยชน์สว่นตน โดย
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ก ำหนดให้กรรมกำร และพนกังำนหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์กบับริษัท 

นอกจำกนี ้เพ่ือเป็นกำรป้องกนัควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยในกำรดูแลรำยกำรท่ี
อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ำงชดัเจน โดยในกรณีท่ีกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดๆ กรรมกำร
ท่ำนนัน้จะไมม่ีสิทธิออกเสียง หรือมีสว่นร่วมในกำรพิจำรณำวำระดงักลำ่ว รวมทัง้ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดแูลไม่ให้
ผู้บริหำร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้ประโยชน์สว่นตวัด้วย 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีครอบคลมุทุกด้ำน เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนของบริษัท
เป็นไปตำมเป้ำหมำย ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงได้จดัให้มีกลไกกำรตรวจสอบ และถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภำพ
อย่ำงเพียงพอในกำรปกป้อง รักษำ และดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท ก ำหนดล ำดบัชัน้ของกำรอนมุตัิ 
และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร และพนกังำน ก ำหนดระเบียบกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ก ำหนดให้มี
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง รัดกุม ป้ องกัน
กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และเป็นไปตำมท่ีกฎ และระเบียบตำ่ง ๆ ก ำหนดไว้ รวมทัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีก ำกบั
ดแูลกำรด ำเนินงำนและบริหำรงำนของบริษัท เพ่ือให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ ระบบรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีน่ำเช่ือถือ โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีได้รับรำยงำนโดยตรงจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของ
บริษัท 

 บริษัทได้สง่เสริมและสนบัสนนุให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีตรวจสอบ 
และถ่วงดลุได้อย่ำงเตม็ท่ีโดยให้ขึน้ตรงและรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่กำรปฏิบตัิงำนของ
บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัดและมีประสทิธิภำพ โดยในกำรประชมุคณะกรรมกำร
ตรวจสอบท่ีจดัขึน้แตล่ะครัง้ หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรับทรำบ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรสง่รำยงำนควำมเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ำยบริหำร
รับทรำบวำ่ควรปรับปรุงงำนในด้ำนใดบ้ำง รวมถงึเป็นหน่วยงำนท่ีสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสทัง้จำกบคุคลภำยในและภำยนอกบริษัทด้วย 

การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรบริหำรและจดักำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ อนัอำจเกิดขึน้กับ
บริษัท โดยได้จ ัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี ่ยง ซึ ่งประกอบด้วยกรรมกำร และผู้บริหำรครอบคลมุ ทุก
หน่วยงำนท่ีส ำคญัของบริษัท เพ่ือรับผิดชอบด้ำนกำรประเมิน และกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงของทัง้องค์กร รวมถึง
ควำมเสี่ยงตอ่กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะร่วมปรึกษำหำรือเพ่ือประเมินปัจจยัควำมเสี่ยง
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หลกั ควำมเสี่ยงรอง และควำมเสี่ยงท่ีไม่มีนยัส ำคญั พร้อมแนะน ำแนวทำงแก้ไข วิธีกำรบริหำรจดักำร หรือบรรเทำผล
ลบจำกปัจจยัควำมเสี่ยงประเภทต่ำง ๆ  และมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและต่อเน่ือง 
รวมถึงจดัท ำเป็นรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำสและรำย
ในรำยงำนประจ ำปีด้วย  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และจริยธรรมธุรกิจกลุ่มโออิชิ
กรุ๊ป  เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะ
ทบทวนและปรับปรุงหลกักำรดแูลกิจกำรอยู่เสมอ โดยในปี 2557 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งคณะกรรมกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ให้เหมำะสมกบักำรเปลี่ยนแปลงซึง่อำจเกิด
จำกกำรด ำเนินธุรกิจ สภำพแวดล้อม สถำนกำรณ์ รวมทัง้กฎระเบียบและข้อบังคบัต่ ำง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่ง
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรฉบบัปรับปรุง มีผลใช้บงัคบัเมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2557 และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัทในหวัข้อเก่ียวกบัโออิชิ หวัข้อย่อยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

อย่ำงไรก็ดี ในปี 2557 คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทได้ด ำเนินกำรและปฏิบตัิตำมนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจกลุม่โออิชิกรุ๊ป  และมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่ว
อย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึง ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัท ไม่มีกำรกระท ำผิดกฎหมำย และกฎระเบียบใด ๆ ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และตลท. ด้วย 

9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร 

9.2.1 กรณีที่กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารครบวาระ และ/หรือ

มีต าแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น  

คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผู้ พิจำรณำสรรหำกรรมกำรทดแทนโดยพิจำรณำคดัสรรบุคคลผู้มีคณุวฒิุ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึพิจำรณำถงึองค์ประกอบ อำย ุเพศ ควำมหลำกหลำยใน
ทกัษะ วิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ทกัษะท่ียงัขำดอยู่มำเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัทด้วย 
ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติ  ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535   และประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำย กฎ 
ระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้มีประสิทธิภำพ จำกนัน้จึงน ำเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
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1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลำย

คนเป็นกรรมกำรก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำ

จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับ      กำรเลือกตัง้
ใ น ล ำ ดั บ ถั ด ล ง ม ำมี ค ะ แ นน เ สี ย ง เ ท่ ำ กั น เ กิ น จ ำ น วน ก ร ร ม ก ำ ร ท่ี พึ ง มี ห รื อ  
พงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

ส ำหรับกำรสรรหำคดัเลือกบคุคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร คณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้ พิจำรณำสรรหำ
ผู้บริหำรระดบัตัง้แตผู่้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป เพ่ือน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้ตอ่ไป 
รวมถงึ จดัให้มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำแผนสบืทอดต ำแหน่งท่ีครอบคลมุต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำร
ระดบัสงูดงักลำ่ว เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษัทมีผู้บริหำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์อนัสำมำรถสืบทอด
ต ำแหน่งท่ีส ำคญัตอ่ไปในอนำคต  

9.2.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบจำกคุณสมบตัิของผู้ ท่ีจะ
ได้รับกำรแต่งตัง้เข้ำเป็นกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทโดยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
ของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติควำมเป็นอิสระของกรรมกำรบริษัทตำมหลักเกณฑ์และนิยำมท่ีก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ตลอดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช ำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 แห่ง
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย 

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำ ท่ีได้
เงินเดือนประจ ำจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง กิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำรอื่น ๆ ท่ีกล่ำว
ข้ำงต้น หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้มีอ ำนำจควบคมุในกิจกำรท่ีกลำ่วข้ำงต้น เว้นแต่ได้พ้นจำก
ลกัษณะดงักลำ่วแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนได้รับกำรแตง่ตัง้ 
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3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หุ้นส่วน หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของ
กิจกำรท่ีมี หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือให้บริกำรทำงวิชำชีพกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บ ริ ษั ท ย่ อ ย  บ ริ ษั ท ร่ ว ม  บ ริ ษั ท ย่ อ ย ใ น ล ำ ดั บ เ ดี ย ว กั น  ผู้ ถื อ หุ้ น ร ำ ย ใ ห ญ่   
นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง ห รือผู้ มีอ ำนำจควบคุมในกิจกำร ท่ีกล่ำวข้ำง ต้น  
ในลกัษณะท่ีอำจขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน เว้นแต่ได้พ้นจำกลกัษณะ
ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตัง้ โดยควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวหมำยควำมถึง
ควำมสมัพนัธ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) รำยกำรท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รำยกำรเช่ำ/ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกับ
สินทรัพย์/บริกำร รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน มลูคำ่รำยกำรตัง้แต่ 
20 ล้ำนบำท หรือตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทแล้วแต่
จ ำนวนใดต ่ำกวำ่ 

(2) กำรให้บริกำรทำงวิชำชีพอื่นนอกจำกกำรให้บริกำร ด้ำนสอบบัญชี  เช่น  
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ท่ีปรึกษำกฎหมำย กำรประเมินรำคำทรัพย์สิน มลูค่ำรำยกำร
เกิน 2 ล้ำนบำทตอ่ปี 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพดงักล่ำวข้ำงต้นต้องได้รับอนุมตัิโดยมี
มติเป็นเอกฉนัท์จำกคณะกรรมกำรบริษัทเสียก่อน เพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีควำมจ ำเป็นและสมควร 
และให้เปิดเผยควำมสมัพนัธ์ดงักลำ่วของกรรมกำรอิสระรำยท่ีเก่ียวข้องในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1)  รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และหรือหนังสือเชิญประชุม 
(กรณีตอ่วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระรำยท่ีเก่ียวข้อง) 

4. ไม่ เ ป็นห รือ เคย เ ป็นผู้ สอบบัญชีของบริ ษัท  บ ริ ษัทใหญ่  บ ริ ษัทย่ อย  บ ริ ษัท ร่ วม  
บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง หรือผู้ มีอ ำนำจ
ควบคุมในกิจกำรท่ีกล่ำวข้ำงต้น รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้ บริหำร  
ผู้ มีอ ำนำจควบคุม ห รือหุ้ นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ท่ีมีผู้ สอบบัญชีดังกล่ำว  
สงักดัอยู่ เว้นแตไ่ด้พ้นจำกลกัษณะดงักลำ่วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนได้รับกำรแตง่ตัง้ 

5. ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ
มำรดำ คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย  
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6. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับแต่งตัง้เพ่ือเป็นตวัแทนกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

7. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 
8. กรณีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตดัสินใจเร่ืองกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอำจมีควำม
ขัดแย้ง โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สำมำรถท ำได้ โดย
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ต้องไมเ่ป็นกรรมกำรตรวจสอบด้วย 

9. สำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล ำดับ
เดียวกัน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระในบริษัทเหล่ำนัน้ 
และค่ำตอบแทนรวมท่ีได้รับในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจ ำปี (แบบ 56-2) 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
นโยบายและการด าเนินงานของบริษัทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกจิการ
และสังคมโดยรวม (CSR-in-process) 

 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในแนวทำง CSR-in-process ซึ่งเป็นกำรด ำเนินควำม

รับผิดชอบต่อสงัคมท่ีอยู่ในกระบวนหลกัของกิจกำร โดยท ำธุรกิจท่ีหำก ำไรอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมมำอย่ำง
ต่อเน่ืองและยำวนำน เช่น กำรป้องกันหรือก ำจดัมลพิษในกระบวนกำรผลิตเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน กำรผลิต
สินค้ำและบริกำรท่ีมีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมข้อก ำหนดในฉลำกผลิตภัณฑ์ กำรเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อ
ผู้บริโภคอย่ำงถูกต้องครบถ้วน กำรชดเชยควำมเสียหำยให้แก่ลกูค้ำท่ีเกิดจำกควำมผิดพลำดและควำมบกพร่องของ
พนกังำน ซึง่กำรด ำเนินควำมรับผิดชอบเหลำ่นี ้ถือเป็นกิจกรรมท่ีอยู่เวลำท ำงำนปกติของกิจกำร โดยแบ่งแนวทำงปฏิบตัิ
ได้ 8 หวัข้อ ดงันี ้
 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัท ด ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี   โดยยึดหลักธรรมำภิบำล  จรรยำบรรณธุรกิจ  มีควำม

รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ใช้กลยุทธ์ในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม สร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คณุภำพได้มำตรฐำนระดบัสำกล กล่ำวคือ ให้ผู้ ใช้สินค้ำและบริกำรได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้ำนคณุภำพและรำคำ เพ่ือ
ท ำให้เกิดภำพลักษณ์ท่ีดีในสำยตำลูกค้ำ ส่งผลให้ลูกค้ำไว้ใจในคุณภำพสินค้ำและบริกำร นอกจำกนัน้ยังด ำเนิน
กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีสอดคล้องกับกฎหมำย อีกทัง้ยังส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยกำรแข่งขัน ปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม และดูแลพนักงำนให้ได้รับผลประโยชน์ มี
คณุภำพชีวิตท่ีดี เพ่ือให้พนกังำนรู้สึกภำคภูมิใจในกำรเป็นส่วนหนึ่งของกิจกำร รวมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนกำร
ลงทนุในอตัรำท่ีเหมำะสม 
 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
องค์กรท่ีดีต้องเคำรพต่อชีวิตและศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรและ

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ดงันัน้เพ่ือส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพ บริษัทให้ควำมส ำคญักับสิทธิมนุษยชนขัน้
พืน้ฐำนด้วยกำรไม่เลือกปฏิบตัิ ส่งเสริมควำมเสมอภำค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้แรงงำนเด็ก และต่อต้ำนกำร
ทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 

 
3. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
เพ่ือรักษำหลกัธรรมำภิบำลในกำรท ำธุรกิจ บริษัทแสดงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยกำรปฏิบตัิตอ่พนกังำน

อย่ำงเป็นธรรม คือ เคำรพสิทธิในกำรท ำงำนตำมหลกัสิทธิมนษุยชน เร่ิมต้นตัง้แตก่ำรปฏิบตัอิย่ำงเท่ำเทียมกนั หรือมี
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ควำมเสมอภำคกนัในกระบวนกำรคดักรองและจดัสรรบคุลำกรให้เหมำะสมกบัต ำแหน่งงำน ร่วมด้วยกำรพิจำรณำ สิทธิ
ประโยชน์ ทัง้รำยได้ และสวสัดกิำรตำ่ง ๆ ตำมสมควร รวมทัง้กำรพิจำรณำโอกำสและควำมก้ำวหน้ำ อำทิ ปรับเลื่อน
ระดบัต ำแหน่งท่ีเหมำะสม เป็นต้น นอกจำกนัน้บริษัท ยงัพฒันำศกัยภำพพนกังำน สง่เสริมโอกำสและควำมก้ำวหน้ำใน
กำรท ำงำน โดยสง่ไปฝึกอบรมพิเศษหรือเทรนน่ิงในโปรแกรมท่ีมีประโยชน์ตอ่สำยงำนนัน้ ๆ 
 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
เพ่ือส่งมอบสินค้ำและบริกำรท่ีได้มำตรฐำนระดับสูง บริษัท จึงให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำร  

ในภำคธุรกิจอำหำร บริษัทใช้กลยทุธ์ “QSC + 2Vs” โดย Q - Quality of Product นัน้หมำยถงึคณุภำพของอำหำรที่ผ่ำน
กำรปรุงแต่งอย่ำงถูกสขุลกัษณะ ผ่ำนกำรคดัสรรเลือกใช้แต่วตัถุดิบธรรมชำติท่ีสะอำด สด ใหม่ และปลอดภยั ภำยใต้
ระบบกำรบริหำรจดักำรคณุภำพสินค้ำและบริกำร “IQHSM” (Integrated Quality Hygiene Safety Management) หรือ 
“คุณภาพสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารเชิงบูรณาการสากล” ประยุกต์รวมข้อก ำหนดตำม
มำตรฐำนสำกลซึ่งได้แก่  ISO 9001 (2008) Codex GMP/GHP 2003 และ Codex HACCP 2003 มุ่งเน้นกำรควบคุม
และตรวจสอบ ทัง้คณุภำพวตัถดุิบ คณุภำพอำหำร และคณุภำพบริกำร โดยบริษัทถือเป็นบริษัทแรกในภูมิภำคเอเชียท่ีมี
กำรน ำระบบดงักลำ่วนีม้ำบริหำรจดักำรร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นชัน้น ำในเครือบริษัทตัง้แตปี่ 2551 เป็นต้นมำ 

นอกจำกนัน้ บริษัทยงัสร้ำงครัวกลำงใหม ่ณ อ ำเภอบ้ำนบงึ จงัหวดัชลบรีุ ซึง่เป็นโรงงำนอตุสำหกรรมส ำหรับ
ผลิตอำหำรที่ได้มำตรฐำนระดบัโลกภำยใต้ระบบกำรบริหำรจดักำรคณุภำพสินค้ำและบริกำร โดยได้รับกำรรับรองระบบ
คณุภำพสำกล ได้แก่ ระบบ GMP/ HACCP และ ระบบ BRC (British Retail Consortium) ซึง่เป็นระบบคณุภำพด้ำน
ควำมปลอดภยัทำงอำหำร (Food Safety) ด้วยผลกำรประเมินระดบัดีเย่ียม (เกรด A) ทัง้นี ้ครัวกลำงของบริษัทยงัได้รับ
กำรขึน้ทะเบียนเป็นสถำนประกอบกำรเพ่ือกำรสง่ออกจำกกรมประมง ด้วยผลกำรประเมินระดบัดีเย่ียม (โรงงำนระดบั 
1) และกรมปศสุตัว์ ซึง่อธิบำยได้ง่ำย ๆ วำ่ทกุขัน้ตอนกำรผลิตของครัวกลำงนัน้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำระดบัสนิค้ำสง่ออก
ในตลำดโลก  

ขณะท่ีภำคธุรกิจเคร่ืองดื่มของบริษัท ถือเป็นต้นแบบในเมืองไทยท่ีน ำเทคโนโลยีกำรผลิตและบรรจุเย็นแบบ
ปลอด เ ชื ้อ  (Cold Aseptic Filling)  จ ำ กป ร ะ เ ทศ ญ่ีปุ่ น ม ำ ใ ช้ ใ น ก ร ะบ วน ก ำ ร ผลิ ต เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม  “โ อ อิ ชิ   

กรีนที” ซึ่งเทคโนโลยีกำรผลิตดงักล่ำว จะช่วยคงไว้ซึ่งรสชำติ คุณค่ำ และวิถีกำรชงชำแบบต้นต ำรับของญ่ีปุ่ น ด้วย
วตัถุดิบใบชำเขียวจำกธรรมชำติ ทัง้ยงัเป็นโรงงำนแห่งแรกในประเทศไทย ท่ีน ำเทคโนโลยีกำรผลิตแบบกรอง 2 ชัน้ ใน
ห้องฆ่ำเชือ้ (Double Clean Room) มำใช้ซึง่ถือเป็นกระบวนกำรผลิตภำยใต้สภำพแวดล้อมท่ีสะอำดท่ีสดุ เทียบเท่ำห้อง
ผ่ำตดัในโรงพยำบำล  

โรงงำนผลิตเคร่ืองดื่มของบริษัทท่ีนิคมอุตสำหกรรมนวนครได้รับมำตรฐำน TAS 9023-2007 GMP Codex 
Alimentaruis หรือหลกัเกณฑ์วิธีกำรท่ีดีในกำรผลิตอำหำร TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentaruis หรือระบบ
กำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม ISO9001:2008 (Quality Management System) หรือระบบกำร
จัดกำรคุณภำพ ISO22000:2005 (Food Safety Management System) หรือระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยใน
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อำหำร ISO14001:2004 (Environment Management System) หรือระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม HALAL Food 
Standards หรือมำตรฐำนอำหำรฮำลำล Green Industry หรืออตุสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 3 และ LACF USFDA หรือ
อำหำรในภำชนะบรรจปิุดสนิทท่ีมีควำมเป็นกรดต ่ำ องค์กำรอำหำรและยำของประเทศสหรัฐอเมริกำ 

สว่นโรงงำนผลิตเคร่ืองดื่มของบริษัทท่ีจงัหวดัสระบรีุนัน้ได้รับมำตรฐำน TAS 9023-2007 GMP Codex 
Alimentaruis หรือหลกัเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentaruis หรือระบบ
กำรวิเครำะห์อนัตรำยและจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุ BRC Issue 6 Global Standard For Food Safety หรือมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำนอำหำรระดบัสำกล ISO22000:2005 (Food Safety Management System) หรือระบบกำรจดักำร
ควำมปลอดภยัในอำหำร ISO14001:2004 (Environment Management System) หรือระบบกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม 
HALAL Food Standards หรือมำตรฐำนอำหำรฮำลำล และ LACF USFDA หรืออำหำรในภำชนะบรรจปิุดสนิทท่ีมีควำม
เป็นกรดต ่ำ องค์กำรอำหำรและยำของประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
หนึ่งในนโยบำยส ำคัญของบริษัท นอกจำกพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิผลสงูสดุแล้ว บริษัท ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรจดักำรด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงรับผิดชอบและยัง่ยืน ทัง้กำรป้องกนั
มลภำวะ กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยัง่ยืน กำรลดและปรับตวัให้เข้ำกบัภำวะโลกร้อน ยกตวัอย่ำงเช่น  

 โรงงำนผลิตชำเขียวพร้อมดื่มโออิชิ กรีนที ซึง่ตัง้อยู่ภำยในนิคมอตุสำหกรรมนวนคร ถือเป็นโรงงำนท่ี
ออกแบบบนพืน้ฐำนของกำรเป็นโรงงำนสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีมีควำมทันสมัยระดับโลก มีกำรน ำ
เทคโนโลยีเพ่ือประหยดัพลงังำนมำใช้ อำทิ กำรใช้ระบบปรับอำกำศแบบ Econo-Pilot Cooling System 
แบบเดียวกบัท่ีใช้ในอตุสำหกรรมญ่ีปุ่ น กำรใช้ผนงัเบำเพ่ือช่วยลดกำรดดูซบัควำมร้อนจำกภำยนอก
อำคำร และสำมำรถช่วยประหยัดพลงังำนได้สูงสุดถึง 50% กำรเปลี่ยนหลอดไฟจำกหลอด T8 เป็น
หลอด LED ท่ีช่วยลดปริมำณกำรใช้กระแสไฟฟ้ำลงกว่ำ 60% นอกจำกนีย้งัออกแบบอำคำรให้มีกำร
ใช้แสงธรรมชำติภำยในตวัอำคำรให้มำกท่ีสดุ เพ่ือช่วยลดกำรใช้ไฟฟ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทัง้
ยงัน ำกระบวนกำรผลิตแบบแห้ง (Dry Filling Process) มำใช้ เพรำะช่วยลดกำรใช้น ำ้ในกระบวนกำร
ผลิตและไม่ก่อให้เกิดสำรเคมีตกค้ำงท่ีส ำคญัอีกอย่ำง คือ กำรเปลี่ยนลมท่ีใช้ในกำรเป่ำขวดชำ จำก
ระบบ Air Compressor มำเป็น Hi-Speed Motor Blower  ซึ่งสำมำรถช่วยลดกำรสูญเสียพลงังำน
และกำรใช้ก ำลงัไฟฟ้ำลงไปเป็นมลูคำ่กวำ่ 8 แสนบำทตอ่ปี  
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 ครัวกลำงของบริษัท ตัง้อยู่ท่ีอ ำเภอบ้ำนบงึ จงัหวดัชลบรีุ เป็นสถำนท่ีแปรรูปวตัถดุิบและผลติอำหำรท่ี
ได้มำตรฐำน โดยแปรรูปอำหำรที่หลำกหลำย ทัง้อำหำรสด เช่น ตดัแตง่เนือ้หม ูเนือ้ไก่ แลเ่นือ้ปลำ หัน่
ผกัสดตำ่ง ๆ เพ่ือสง่เป็นวตัถดุิบให้ร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นในเครือโออิชิรวมมำกกวำ่ 200 สำขำทัว่ประเทศ 
นอกจำกนัน้ยงัด ำเนินกำรผลิตผลิตภณัฑ์เก๊ียวซำ่และแซนวิช รวมถงึดแูลเร่ืองผลิตภณัฑ์ปรุงรสตำ่ง ๆ 
อำทิ ซอสยำกินิก ุแกงกะหร่ี น ำ้จิม้สกีุ ้และซุปมิโซะ เป็นต้น  ดงันัน้ ครัวกลำงของบริษัทจงึให้
ควำมส ำคญักบักำรจดักำรระบบบ ำบดัน ำ้เสีย โดยของเสียทัง้หมดจะถกูสง่ไปยงั “บ่อปรับสภาพ” 
(Equalization Tank) เป็นท่ีแรก โดยเป็นบ่อรวมน ำ้เสียของโรงงำน ท ำหน้ำท่ีปรับสภำพน ำ้เสียรวมให้
มีควำมสม ่ำเสมอ (ปรับคำ่ pH) ก่อนสง่ไปบ ำบดัตอ่ท่ี “บ่อเตมิอากาศ” (Aerated Lagoon) ซึง่เป็น
บ่อเติมออกซิเจน โดยใช้เคร่ืองเติมอำกำศ (Aerator) แบบทุน่ลอย เติมออกซิเจนในน ำ้ให้มีปริมำณ
เพียงพอให้สำมำรถย่อยสลำยสำรอินทรีย์ในน ำ้เสียได้ตำมธรรมชำติ หลงัจำกนัน้จงึสง่ตอ่ไปยงั     
“บ่อตกตะกอน” (Polishing Pond) ซึง่เป็นบ่อท่ีรับน ำ้เสียจำกบ่อเติมอำกำศ เพ่ือปรับสภำพน ำ้ทิง้
และตกตะกอนของสิ่งสกปรกท่ีอยู่ในน ำ้เสีย แล้วจงึน ำไปใช้รีไซเคิลตอ่ด้วยกำรใช้รดน ำ้ต้นไม้ 

 
6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
เป็นเวลำกวำ่ 10 ปี ท่ีบริษัท เข้ำไปด ำเนินกิจกำรในเขตอตุสำหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธำนี นิคมอตุสำหกรรม

อมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ และครัวกลำง ท่ี อ ำเภอบ้ำนบงึ จงัหวดัชลบรีุ ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนในพืน้ท่ีนัน้ ๆ ช่วยให้คนใน
ชมุชมได้มีอำชีพและมีรำยได้ท่ีพอเพียง  
 

7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัท มีกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่ ๆ ให้ทันสมัย ก้ำวหน้ำ ทัง้ในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม เพ่ือสร้ำงสรรค์

นวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรมจำกกำรด ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพำะเร่ืองกำรใส่ใจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม อำทิ กำรสร้ำงสรรค์บรรจภุณัฑ์แบบพลำสติก (PET) ท่ีผลิตด้วยเทคโนโลยีทนัสมยั ท ำให้ใช้พลำสติกน้อยลง
ถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับกำรผลิตแบบบรรจุร้อน (Hot Filling) ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์มีน ำ้หนักเบำขึน้ จึงช่วย
ประหยดัทรัพยำกำร พลงังำนและเชือ้เพลิงในกำรขนสง่ ถือเป็นกำรน ำนวตักรรมซึง่เป็นขีดควำมสำมำรถหลกัมำพฒันำ
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สู่นวัตกรรมจำกกำรด ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพรำะบริษัท เช่ือว่ำนวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นกำรใช้ประโยชน์จำก
ควำมคิดใหม่ ๆ ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ย่อมน ำไปสู่ควำมเจริญเติบโตก้ำวหน้ำและสร้ำงควำมมัง่คงและยั่งยืน
ให้แก่กิจกำร 
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การบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการด าเนินธุรกจิปกติ (CSR after process) 

การด าเนินงานด้านกจิกรรมเพื่อสังคม 

ตลอดระยะเวลำ 15 ปีท่ีผ่ำนมำ นอกจำก บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) จะเป็นผู้ผลิตผลิตภณัฑ์

อำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีมีคุณภำพ ผ่ำนกระบวนกำรผลิตท่ีทนัสมยั ใช้เทคโนโลยีชัน้สูง และพิถีพิถันในแบบฉบับญ่ีปุ่ น

อย่ำงแท้จริงแล้ว บริษัทยงัยึดมัน่ในนโยบำยส ำคญั คือ ความมุ่งม่ันที่จะด าเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้า ควบคู่ไป

กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และตอบแทนคืนสู่ประเทศชาติ ภำยใต้แนวคิดและแบรนด์ดีเอ็นเอท่ีมี

รำกเหง้ำมำจำกควำมเป็น “ญ่ีปุ่น” โดยเฉพำะกำรยึดถือเอำแบบอย่ำง “จริยธรรม” อนังดงำมของญ่ีปุ่ น อำทิ ควำมมี

วินยั และควำมซื่อสตัย์ ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นองค์กรท่ีมีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ นอกจำกนัน้ บริษัทยงัให้

ควำมส ำคญัในกำรปลกูฝังค่ำนิยมด้ำนจริยธรรมอนัดีแก่สงัคมไทย โดยสนับสนุนและสร้ำงสรรค์กิจกรรมหลำกหลำย

รูปแบบท่ีช่วยเหลือสงัคมอย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ อำทิ กิจกรรมด้ำนกำรศกึษำ กิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม กิจกรรม

ด้ำนกำรส่งเสริมคณุภำพชีวิตของคนในสงัคม กิจกรรมด้ำนกำรพฒันำเด็กและเยำวชน ตลอดจนกำรให้ควำมช่วยเหลือ

เฉพำะหน้ำแบบเร่งดว่นเม่ือเกิดภยัพิบตัิ โดยสรุปกิจกรรมท่ีบริษัทได้ด ำเนินกำรในปีท่ีผ่ำนมำ ดงันี ้

1)  กจิกรรมด้านการศึกษา 
1.1) บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มอบทุนค่ายอาสาพัฒนาชนบท 
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บริษัท เล็งเห็นคุณค่ำของกลุ่มเยำวชนท่ีมีจริยธรรมและท ำควำมดีเพ่ือสังคม โออิชิจึงสนับสนุนค่ำยอำสำ
พฒันำชนบทของนิสิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ท่ีร่วมแรงร่วมใจกนัจดัขึน้ตัง้แต่เดือนมีนำคม ถึงเดือนเมษำยน 2557 
โดยมีทัง้หมด 4 คำ่ย ได้แก่  

1. ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั จัดโครงกำร “ค่ำย
ปลกูกล้ำสร้ำงคน เยำวชนนกัอนุรักษ์ ครัง้ท่ี 1” จดักิจกรรมปลกูจิตส ำนึก สอดแทรกควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และควำมส ำคญัของทรัพยำกรธรรมชำติให้กบัเหลำ่นกัเรียนท่ีคำ่ยลกูเสือสเุทพ 
จงัหวดัเชียงใหม ่เพ่ือปลกูฝังให้เดก็ ๆ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรอนรัุกษ์ธรรมชำติ และ
หวงัว่ำในอนำคตนักเรียนเหล่ำนีจ้ะเป็นกลุ่มคนท่ีเป็นแรงผลกัดนัและเป็นผู้น ำในกำรแก้ไข
ปัญหำสิ่งแวดล้อมตอ่ไป 

2. กลุม่นิสิตโครงกำรจฬุำฯ-ชนบท จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั จดัโครงกำร “คำ่ยอำสำพฒันำจุฬำฯ 
ชนบทครัง้ท่ี 25” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้ำงห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้ำนปำกรัตน์ อ ำเภอ
หนองหญ้ำปล้อง จังหวดัเพชรบุรี พร้อมจัดกิจกรรมต่ำง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้ำนและ
ชมุชน 

3. ชมรมค่ำยอำสำสมคัรสโมสรนิสิตจุฬำฯ จัดโครงกำร “ค่ำยอำสำสร้ำงอำคำรเรียนโรงเรียน
บ้ำนธงชยัล่ำง” เพ่ือช่วยกนัปลกูสร้ำงอำคำรเรียนจ ำนวน 1 หลงั เพ่ือแก้ปัญหำห้องเรียนไม่
เพียงพอ ให้กับโรงเรียนบ้ำนธงชัยล่ำง ต ำบลด่ำนแม่ละเมำ อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 
พร้อมจดักิจกรรมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงชำวค่ำยกบัคนในพืน้ท่ีเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจใน
เร่ืองควำมแตกตำ่งระหวำ่งสงัคมเมืองและสงัคมชนบท 

4. ชมรมค่ำยอำสำพัฒนำชนบท คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั จัด “ค่ำยอำสำ
พัฒนำชนบทประจ ำปี กำรศึกษำ 2556 ครัง้ท่ี 2” ท่ีหมู่บ้ำนถ ำ้พระ ต ำบลอิปุ่ ม อ ำเภอด่ำน
ซ้ำย จงัหวดัเลย โดยมีวตัถุประสงค์ให้นิสิตได้บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน โดยท ำกิจกรรมท่ี
หลำกหลำย อำทิ ช่วยสร้ำงห้องสมุดให้โรงเรียน สอนหนังสือเด็กนักเรียนระหว่ำงปิดภำค
เรียน ให้ควำมรู้กฎหมำยเบือ้งต้นแก่ชำวบ้ำน เป็นต้น 
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1.2) บริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มอบทุนค่ายอาสาพัฒนาชนบท 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจำกด ำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสงัคมมำอย่ำงตอ่เน่ืองแล้ว บริษัทยงัตระหนกัถงึควำมส ำคญัในด้ำนคณุภำพ

ชีวิตของบคุลำกรภำยในองค์กร บริษัทจงึสง่เสริมด้ำนกำรศกึษำด้วยกำรมอบทนุกำรศกึษำให้บตุรของพนกังำนโออิชิมำ
อย่ำงต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำและมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงอนำคตท่ีดีให้กับเยำวชน อีกทัง้ยัง
สร้ำงขวญัก ำลงัใจให้แก่พนกังำน โดยคดัเลือกบุตรพนักงำนท่ีมีผลกำรเรียนดี โดยในปีนีไ้ด้มอบทุนกำรศึกษำทัง้หมด
จ ำนวน 85 ทุน รวมเป็นจ ำนวนเงินกว่ำสี่แสนบำท ณ ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท อำคำรปำร์ค เวนเชอร์ เมื่อเดือน
พฤษภำคม 2557  
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2)     กจิกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

2.1) การส่งเสริมโครงการวิจัย “ไร่ชาแก้ปัญหาหมอกควัน” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แนวโน้มควำมรุนแรงของปัญหำหมอกควนัในภำคเหนือยังคงเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ จำกผลกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่ น

ละอองโดยกรมควบคุมมลพิษของไทยพบว่ำจังหวัดในภำคเหนือของไทยมีจ ำนวนฝุ่ นละอองสูงกว่ ำ 
ค่ำมำตรฐำนถึง 3 เท่ำ ซึง่พืน้ท่ีท่ีประสบปัญหำควำมรุนแรงมำกท่ีสดุ คือ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตำมด้วย จงัหวดัเชียงรำย 
และจงัหวดัแพร่ ตำมล ำดบั (จำกผลกำรส ำรวจของสำธำรณสขุจงัหวดัแพร่ เดือนมกรำคม 2557) ส่งผลให้มีผู้ ป่วยเป็น
มะเร็งและโรคทำงเดินหำยใจเพ่ิมขึน้ทุกปีอย่ำงต่อเน่ือง  บริษัทจึงร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนแพร่  สนับสนุนทุน
โครงกำรวิจัย “โออิชิไร่ชา แก้ปัญหาหมอกควัน” ท่ีไม่เพียงมุ่งหวงัให้ควำมช่วยเหลือในกำรแก้ปัญหำมลภำวะใน
อำกำศเพียงเท่ำนัน้ หำกยงัตัง้เป้ำช่วยส่งเสริมด้ำนอำชีพและพฒันำเกษตรกรในชุมชนให้มีคณุภำพชีวิตท่ีดีขึน้ โดยกำร
ด ำเนินงำนเกิดจำกควำมร่วมมือกนัระหว่ำงคณะวิจยัวิทยำลยัชุมชนแพร่กบัชำวบ้ำนนำคหูำ ท่ีช่วยกนัปลกูชำออร์แกนิ
กบนพืน้ท่ีเกษตรกรรมบนภูเขำในเขตหมู่บ้ำนนำคูหำ ต ำบลสวนเข่ือน อ ำเภอเมือง จงัหวดัแพร่ ทดแทนกำรปลกูพืชแบบ
ดัง้เดิมท่ีมีกำรเผำตอซงัหลงักำรเก็บเก่ียวท่ีก่อให้เกิดปัญหำหมอกควนั ซึง่ในอนำคตชำวบ้ำนต่ำงหวงัว่ำกำรปลกูชำออร์แก
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นิคนีจ้ะช่วยลดมลพิษทำงอำกำศและเป็นกำรขยำยแหลง่ปลกูชำใหม่ ผลิตใบชำให้มีคณุภำพได้มำตรฐำน สำมำรถป้อน
สูโ่รงงำนของบริษัท เพ่ือสร้ำงรำยให้ได้แก่ชมุชนอย่ำงยัง่ยืน 

2.2) ปลูกปะการัง อนุรักษ์ทะเล  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบันปะกำรังในประเทศไทยมีจ ำนวนลดลงอย่ำงต่อเน่ือง อนัเน่ืองมำจำกสภำวะโลกร้อนอนัเกิดขึน้จำก
มนษุย์ เพรำะปกติปะกำรังอำศยัอยู่ในน ำ้ทะเลท่ีมีอณุภมูิไมเ่กิน 32 องศำเซลเซียส แตเ่ม่ือเกิดสภำวะโลกร้อนย่อมสง่ผล
กระทบต่อระบบนิเวศทำงทะเลโดยตรง ท ำให้น ำ้ทะเลมีอณุหภูมิสงูขึน้ ปะกำรังท่ีอำศยัอยู่ในน ำ้ทะเลเกิดกำรฟอกขำว
และเร่ิมตำยเป็นจ ำนวนมำกเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ทกุวนั คณะผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทได้ตระหนกัถงึปัญหำดงักล่ำว จงึ
เดินทำงไปท่ีหำดเตยงำม อ่ำวนำวิกโยธิน อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2557 เพ่ือร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์ปะกำรัง รักษำสมดลุใต้ท้องทะเล โดยคณะผู้บริหำรและพนกังำนต่ำงช่วยกนัปลกูปะกำรังโดยมีเจ้ำหน้ำท่ีจำก
กิจกำรกำรท่องเท่ียวหน่วยบัญชำกำรนำวิกโยธินให้ค ำแนะน ำอย่ำงใกล้ชิด หลงัจำกนัน้จึงมอบเคร่ืองดื่มโออิชิให้กับ
กิจกำรกำรท่องเท่ียวหน่วยบญัชำกำรนำวิกโยธินแทนค ำขอบคณุ  
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3)    กจิกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
 

3.1) สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหติจากชาวโออชิิ 

 

 

 

 

 

 

 

 
เน่ืองจำกสภำกำชำดไทยมียอดขอใช้โลหิตจำกโรงพยำบำลทัว่ประเทศสงูขึน้เร่ือย ๆ ผู้บริหำรและพนกังำนของ

บริษัทต่ำงยึดมัน่เจตนำรมย์กำร “ให้” จึงพร้อมใจกันร่วมบริจำคโลหิตให้กับศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 
เมื่อเดือนมีนำคม 2557 ณ หน่วยรับบริจำคโลหิตเคลื่อนท่ี ท่ีอำคำรปำร์ค เวนเชอร์ เพรำะเช่ือว่ำเป็นกำรให้อนัย่ิงใหญ่และ
ได้เป็นสว่นหนึง่ในกำรช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั 
 

3.2) สนับสนุนข้าวไทยภายใต้ โครงการ ๑ บริษัท ๑ ต าบล 
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เกษตรกรไทยคือกระดูกสันหลงัของชำติ โออิชิร่วมสำนต่อโครงกำรเพ่ือเกษตรกรไทย  “ไทยเบฟร่วมสร้าง
ต าบลต้นแบบสัมมาชีพ ๑ บริษัท ๑ ต าบล” จัดโดยหัวเรือใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ 
มลูนิธิสมัมำชีพ เพ่ือพฒันำอำชีพชำวนำ โดยสนบัสนนุกลุม่แปรรูปข้ำวกล้องงอก ท่ีต ำบลโพนทอง จงัหวดัชยัภมูิ ซึง่นาย
ไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกจิอาหาร ของบริษัทได้ลงพืน้ท่ีต้นแบบต ำบลสมัมำชีพ เพ่ือ
ศึกษำถึงต้นก ำเนิดท่ีดีของ “ข้าวฮางงอก” ซึ่งเป็นข้ำวท่ีเพำะงอกจำกข้ำวเปลือก มีสำรอำหำร วิตำมิน แร่ธำตุ ไฟเบอร์ 
และกลิ่นหอม จึงท ำให้ข้ำวฮำงงอกมีสำรอำหำรมำกกว่ำข้ำวกล้องงอก มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูงกว่ำธัญพืชทัง้หลำย 
โดยบริษัทวำงแผนท่ีจะน ำข้ำวฮำงงอกนัน้มำต่อยอดเป็นข้ำวปัน้สำรพดัหน้ำเมนูพิ เศษส ำหรับคนรักสขุภำพในอนำคต
อนัใกล้นี ้

3.3) โครงการ โออชิ ิ“ให้” ความสดช่ืน ปลอดภัย กับผู้ขับข่ีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองจำกช่วงเทศกำลสงกรำนต์ มีผู้ เดินทำงออกต่ำงจังหวดัจ ำนวนมำก บริษัท ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรรณรงค์
สร้ำงควำมปลอดภยัในกำรขบัข่ีช่วงเทศกำลสงกรำนต์ โดยมอบเคร่ืองดื่มโออิชิจ ำนวนกว่ำหนึ่งหมื่นขวดให้กบักองบงัคบั
กำรต ำรวจทำงหลวง เพ่ือน ำเคร่ืองดื่มไปแจกให้กบัผู้ เดินทำง เพ่ิมควำมสดช่ืนขณะขบัข่ีระหวำ่งวนัท่ี 11-16 เมษำยน 2557 
ณ หน่วยบริกำรต ำรวจ 4 จุดหลกั เช่น หน่วยบริกำรต ำรวจทำงหลวงวงัน้อย จงัหวดัอยุธยำ หน่วยบริกำรต ำรวจทำงหลวง
วงัมะนำว จงัหวดัเพชรบรีุ  
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3.4) การให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดนิไหว ที่จังหวัดเชียงราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
จำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวครัง้รุนแรงหลำยพืน้ท่ีใน จังหวดัเชียงรำย เมื่อวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2557 ท่ีผ่ำนมำ 

โดยเฉพำะท่ีอ ำเภอพำน และ อ ำเภอแม่ลำวได้รับควำมเสียหำยอย่ำงหนัก ทัง้อำคำรสถำนท่ี บ้ำนเรือนประชำชน 
โบรำณสถำน สถำนท่ีรำชกำร โรงเรียน และเส้นทำงคมนำคม ประชำชนในพืน้ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนอย่ำงมำก  บริษัท 
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ในฐำนะองค์กรท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ได้เล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นอย่ำงเร่งด่วนในกำรให้ควำมช่วยเหลือ เพ่ือช่วย
บรรเทำทกุข์แก่ประชำชนท่ีได้รับผลกระทบจำกภยัพิบตัิทำงธรรมชำติในครัง้นี ้บริษัทจงึร่วมมือกบับริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ำกดั (มหำชน) กองทพัภำคท่ี 3 โดยจงัหวดัทหำรบกเชียงรำย และพนัธมิตรทำงธุรกิจ  สวิุรุฬห์ชำไทย และไร่ชำฉุยฟง 
ออกแรงช่วยฟืน้ฟูโรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบ ได้แก่ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยำ ซึง่เป็นโรงเรียนในสงักดัส ำนกังำนกำรศกึษำ
ขัน้พืน้ฐำน ตัง้อยู่ท่ี อ ำเภอแมล่ำว จงัหวดัเชียงรำย ซึง่ได้รับควำมเดือดร้อนมำกท่ีสดุแห่งหนึง่ โดยกำรให้ควำมช่วยเหลือ
แบ่งเป็น 3 เฟส ได้แก่ 

 เฟสท่ี 1 (เดือน พ.ค. - ก.ย. 2557) จดัตัง้เต้นท์โออิชิเพ่ือใช้เป็นอำคำรเรียนชัว่ครำว  

 เฟสท่ี 2 (เดือน ก.ค. - ก.ย. 2557) สร้ำงอำคำรเรียนอนุบำลหลงัใหม่ ซึ่งใช้แบบแปลนอำคำรมำตรฐำน
ของส ำนกังำนกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน (สพฐ.) ซึง่มีกำรค ำนวณควำมปลอดภยัเพ่ือรองรับแผ่นดินไหวได้เป็นอย่ำง
ดี นอกจำกนัน้คณะผู้บริหำร    โออิชิและทีมงำนยงัลงพืน้ท่ีมอบอำหำรและเคร่ืองดื่มโออิชิให้กบัเดก็นกัเรียน ครู 
ทหำร ชำวบ้ำน และคณะจิตอำสำ เพ่ือเป็นขวญัและก ำลงัใจให้กบัทกุคนท่ีมำเป็นสว่นหนึง่ของกำรร่วมแรงร่วม
ใจกนัสร้ำงอำคำรเรียนในครัง้นี ้

 เฟสท่ี 3 (เดือน ก.ย. 2557) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) กองทพัภำคท่ี 3 โดยจงัหวดัทหำรบก
เชียงรำย บริษัทและพนัธมิตรทำงธุรกิจ สวิุรุฬห์ชำไทย และไร่ชำฉุยฟง ร่วมพิธีส่งมอบอำคำรเรียนอนบุำลหลงั
ใหม่ ภำยใต้ช่ืออำคำร “อนุบำลช้ำงน้อย” ให้กบัทำงโรงเรียน พร้อมมีนกัศกึษำจิตอำสำจำกมหำวิทยำลยัรำช
ภฎัเชียงรำยมำช่วยวำดภำพแตง่แต้มสีสนัสดใสให้กบัอำคำรเรียนหลงัใหม่  

 
3.5) โออชิิร่วมช่วยเหลือพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการ “ คนละ Hand...We can 

help 2014 “ 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
บริษัท สนบัสนนุโครงกำร “คนละ Hand…We can help 2014”  จดัโดย บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ ำกดั โดย

มีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ 3 จังหวดัชำยแดนภำคใต้ ซึ่งบริษัท ทีซีซี แลนด์ จ ำกัด ได้เชิญชวนบริษัทในเครือ
เดียวกัน รวมทัง้โออิชิมำร่วมออกบูธ จ ำหน่ำยสินค้ำทัง้อำหำรและเคร่ืองดื่มในรำคำพิเศษ เมื่อ วันท่ี 7-9 
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กรกฎำคม 2557 ณ อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์  ซึง่รำยได้ทัง้หมดโดยไม่หกัค่ำใช้จ่ำย ได้มอบผ่ำน 3 มลูนิธิ ได้แก่ 
มลูนิธิโรงพยำบำลอำนนัทมหิดล มลูนิธิกองทนุกำรศกึษำเพ่ือกำรพฒันำ และมลูนิธิช่วยครูและบคุลำกรทำงกำร
ศกึษำท่ีประสบภยัจำกกำรก่อกำรร้ำย เพ่ือน ำไปช่วยเหลือชำวบ้ำนใน 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ตอ่ไป 

 
4)   กจิกรรมด้านการพัฒนาเดก็และเยาวชน 

4.1)  ชาวโออชิร่ิวมด้วยช่วยปัน มอบของใช้จ าเป็นให้เดก็ๆ ที่ “บ้านครูบุญชูเพื่อเดก็พเิศษ” 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
คณะผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัท ร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคมประจ ำปีของบริษัทภำยใต้โครงกำร โออชิ ิ“ให้” โดย

เดินทำงไปสถำนสงเครำะห์ “บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ” อ ำเภอสตัหีบ จังหวดัชลบุรี เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2557 
เพ่ือมอบเงินบริจำค สิ่งของเคร่ืองใช้จ ำเป็น และเคร่ืองดื่มโออิชิให้กบั ครูบุญชู ม่วงไหมทอง ผู้อ านวยการบ้านครู
บุญชูเพื่อเด็กพิเศษ เพ่ือสนบัสนุนและช่วยเหลือเด็กกว่ำร้อยคนในสถำนสงเครำะห์ฯ โดยเด็กๆ ได้มอบกำรแสดงโชว์
ชดุพิเศษบนเวทีแทนค ำขอบคณุพ่ีน้องโออิชิท่ีมำเย่ียมพวกเขำในวนันี ้ 

4.2) “ชาบูช”ิ ฉลองครบ 100 สาขา เลีย้งอาหารมือ้พเิศษมูลนิธิสงเคราะห์เดก็ก าพร้าฯ 
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บริษัทร่วมสร้ำงสรรค์สงัคมแห่งกำรให้ เมื่อร้ำนอำหำร “ชำบูชิ” (Shabushi by OISHI) ประสบควำมส ำเร็จ เปิด

ร้ำนครบ 100 สำขำทัว่ประเทศไทยเมื่อเดือนกนัยำยน 2557 โออิชิจึงคืนควำมสขุสู่สงัคมด้วยกำรมอบประสบกำรณ์ท่ีน่ำ
ประทบัใจให้แก่เดก็และเยำวชนผู้ ด้อยโอกำสทำงสงัคม พำเดก็ ๆ จำกมลูนิธิสงเครำะห์เดก็ก ำพร้ำแห่งประเทศไทยจ ำนวน 
100 คน มำรับประทำนอำหำรมือ้พิเศษท่ีร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นชำบูชิ สำขำเกตเวย์ เอกมยั โดยมีสองนักแสดงอำรมณ์ดี คุณ
ปาล์ม- ศุภชัย  สุวรรณอ่อน และคุณดาว- พิมพ์ทอง วชิราคม มำร่วมสร้ำงรอยยิม้ เสียงหวัเรำะ และเติมเต็มควำมสขุ
ให้กบัน้อง ๆ ในครัง้นีด้้วย นอกจำกนัน้โออิชิยงัมอบเงินบริจำคจ ำนวน 20,000 บำท เพ่ือสมทบทุนอำหำรกลำงวนัให้กับ
มลูนิธิสงเครำะห์เดก็ก ำพร้ำแห่งประเทศไทยตอ่ไป 
   4.3) โออชิสินับสนุนอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับโครงการ “Chang Volleyball All Festival” 
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เพรำะเช่ือว่ำกำรเล่นกีฬำช่วยพัฒนำทักษะด้ำนต่ำง ๆ และสร้ำงควำมสุขให้กับคนทุกเพศทุกวัย บริษัทจึง
สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำอย่ำงสม ่ำเสมอ  โดยเฉพำะกิจกรรมกำรกีฬำส ำหรับเยำวชนซึ่งเป็นอนำคตของชำติ 
ดงันัน้ บริษัท จึงตอบรับกำรร่วมสนบัสนุนโครงกำร “Chang Volleyball All Festival” จดัขึน้โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ำกดั (มหำชน) เป็นโครงกำรท่ีพำเยำวชนจำก 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต้มำอบรมควำมรู้เก่ียวกบักีฬำวอลเลย์บอลจำก
นกัวอลเลย์บอลหญิงทีมชำติไทย พร้อมมอบควำมบนัเทิงด้วยกำรพำน้อง ๆ ไปชมกำรแสดงอนัตระกำรตำท่ีสยำมนิรมิต
เมื่อเดือนกรกฎำคม 2557 ซึ่งบริษัทช่วยเติมเต็มรอยยิม้ด้วยกำรมอบอำหำรและเคร่ืองดื่มโออิชิให้กับน้อง ๆ ท่ีมำ
ร่วมงำนครัง้นี ้ 

 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงย่ิงกบักำรจดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดีและมีประสิทธิภำพ ทัง้ในระดบั
บริหำรและระดบัปฏิบตัิงำน โดยได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีครอบคลมุทกุด้ำน ทัง้ด้ำนบญัชี กำรเงิน 
และกำรปฏิบตัิงำน รวมถงึ บริษัทยงัได้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทไว้อย่ำงชดัเจน 
โดยก ำหนดให้บริษัทต้องมีกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้อง มีกลไกกำร
ตรวจสอบและถ่วงดลุที่มีประสทิธิภำพอย่ำงเพียงพอในอนัท่ีจะปกป้อง รักษำ และดแูลเงินทนุของผู้ ถือหุ้นและ
สินทรัพย์ของบริษัท  

บริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพ่ือท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำน ทัง้
หน่วยงำนหลกั และหน่วยงำนสนบัสนนุ รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบักำรสร้ำงระบบกำรควบคมุภำยในส ำหรับ
ระบบงำนต่ำง ๆ ของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภำพ และควำมเพียงพอของกำรควบคมุภำยใน พร้อม
ทัง้ ติดตำมกำรปรับปรุงระบบกำรควบคมุภำยในให้แก่ฝ่ำยบริหำรอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนี ้บริษัทยงัมุง่ผลกัดนั
ให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล และใช้กรอบกำรควบคุมภำยในตำม
แนว International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ของ The Institute of Internal 
Auditors (IIA) ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทสนบัสนุนและดูแลให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ และถ่วงดลุได้อย่ำงเต็มท่ี รวมถึง รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นประจ ำ เพ่ือท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถให้ค ำแนะน ำท่ีจ ำเป็นและเพ่ือมัน่ใจได้ว่ำระบบ
กำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในอนัเป็นกลไกส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน
สำมำรถท่ีจะบรรลวิุสยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) ของบริษัทได้ 

ส ำหรับกรอบกำรควบคุมภำยในท่ีคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในใช้ยดึถือและอ้ำงอิงในกำรปฏิบตัิงำน คือ Integrated Internal Control Framework ของ The 
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Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึง่ก ำหนดให้ต้องมีกำร
ประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทในด้ำนตำ่ง ๆ อย่ำงเป็นระบบทัง้ 5 สว่น ได้แก่ 

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคมุ ( Control Environment )  

2. กำรค้นหำและประเมินควำมเสี่ยง ( Risk Assessment ) 

3. กิจกรรมกำรควบคมุ ( Control Activities ) 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( Information & Communication )    

5. กำรติดตำมและประเมินผล  ( Monitoring & Evaluation )   

เมื่อพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และข้อมูลท่ีได้รับทรำบจำกกำร
ซกัถำมจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัท รวมทัง้ จำกกำรพิจำรณำเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ท่ีฝ่ำยบริหำรเป็นผู้จดัท ำ 
สำมำรถสรุปได้ว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอ รวมถึงมีระบบกำรควบคมุ
ภำยในเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่ำวอย่ำง
เพียงพอแล้วอีกด้วย 

ส ำหรับกำรควบคมุภำยในของบริษัทย่อยของบริษัทนัน้ บริษัทได้ก ำหนดให้บริษัทย่อยทำงตรงและบริษัทย่อย
ทำงอ้อมทัง้หกบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีสอดคล้องกับแนวทำงกำรควบคุมภำยในของบริษัท 
นอกจำกนัน้ บริษัทยงัได้ด ำเนินกำรจดัส่งเจ้ำหน้ำท่ีจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทเข้ำไปตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึง่จำกผลกำรตรวจสอบพบวำ่บริษัทย่อยทัง้หมดของบริษัทได้จัด
ให้มีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอ 

นอกจำกนี ้เพ่ือส่งเสริมกำรควบคุมภำยในและกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  (Good Corporate Governance) 
คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้สง่เสริมให้ผู้บริหำรด ำเนินกำรพฒันำคณุภำพของระบบกำรควบคมุภำยในตลอดจน
สนบัสนุนให้ผู้บริหำรและพนกังำนทกุระดบัชัน้ได้ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทอย่ำง
ตอ่เน่ืองอีกด้วย 
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12.  รายการระหว่างกัน 

12.1 ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งภำยในปี 2557 ซึง่
สำมำรถสรุปลกัษณะของควำมสมัพนัธ์ได้ดงันี ้

ชื่อกจิการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) ไทย บริษัทใหญ่และมีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยและมีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยและมีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท โออิชิ สแน็ค จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยและมีกรรมกำรร่วมกนั 

Oishi International Holdings Limited ฮ่องกง บริษัทย่อยและมีกรรมกำรร่วมกนั 

Oishi F&B (Singapore) Pte Ltd สิงคโปร์ บริษัทย่อยทำงอ้อมและมีกรรมกำรร่วมกนั 

Oishi Myanmar Limited สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ 

บริษัทย่อยทำงอ้อมและมีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท แสงโสม จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เทพอรุโณทยั จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท หลกัชยัค้ำสรุำ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เฟ่ืองฟอูนนัต์ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท สรุำบำงย่ีขนั จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท สรุำพิเศษภทัรลำนนำ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

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

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร์ร่ี (1991) จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท กฤตยบญุ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท สรุำทิพย์ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 
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ชื่อกจิการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท ป้อมบรูพำ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมคลงั จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมโชค จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมกิจ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมเจริญ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมพลงั จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมนคร จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำยคุ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำธุรกิจ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำเมือง จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำนคร จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำพลงั จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำกิจกำร จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำรุ่งโรจน์ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั  ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ทศภำค จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท อำหำรเสริม จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 
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ชื่อกจิการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

International Beverage Holdings Limited ฮ่องกง บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์ ดิสทิลเลอร่ี จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เอส.พี.เอม็อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) ไทย บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 

InterBev Malaysia Sdn. Bhd. มำเลเซีย บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 

InterBev (Singapore) Limited สิงคโปร์ บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 

InterBev Trading (Hong Kong) Limited ฮ่องกง บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 

บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั ไทย บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อมของ
บริษัทใหญ่ 

บริษัท ทีซซีี พีดี 11 จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท สรุเศรษฐ์ 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 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 
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ชื่อกจิการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อนิเตอร์เนชัน่แนล 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 ริเวอร์ไซด์ มำสเตอร์แพลน จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท อตุสำหกรรมน ำ้ตำลชลบรีุ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 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 ทีซซีี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั ไทย มีกรรมกำรร่วมกนั 

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท
ใหญ่ 

บริษัท ฝำจีบ จ ำกดั (มหำชน) ไทย ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 

กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง    
   เบสท์ฟอร์จนู 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหน่วยลงทนุสว่นใหญ่ทำงอ้อม 

กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ 
   ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 

ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหน่วยลงทนุสว่นใหญ่ทำงอ้อม 

บริษัท แอทมีเดียฟร้อนท์ จ ำกดั ไทย กรรมกำรและผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่
ถือหน่วยลงทนุสว่นใหญ่ทำงอ้อม 

F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มำเลเซีย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท
ใหญ่ 

F&N Interflavine Pte Ltd สิงคโปร์ บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท
ใหญ่ 
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ชื่อกจิการ 
ประเทศที่จัดตัง้/

สัญชาต ิ
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท เอฟแอนด์เอน็ แดร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท
ใหญ่ 

บริษัท เอฟแอนด์เอน็ ยไูนเตด็ จ ำกดั ไทย บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท
ใหญ่ 

ผู้บริหำรส ำคญั ไทย 

บคุคลท่ีมีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบกำร
วำงแผน สัง่กำรและควบคมุกิจกรรมตำ่ง ๆ 
ของกิจกำร ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมทัง้นี ้
รวมถงึกรรมกำรของกลุม่บริษัท (ไมว่ำ่จะท ำ
หน้ำท่ีในระดบับริหำรหรือไม)่ 
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12.2 นโยบายการก าหนดราคา  

นโยบำยก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรแตล่ะประเภทอธิบำยได้ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 

ซือ้ขำยสินค้ำ รำคำทนุบวกก ำไรสว่นเพ่ิม / รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

ซือ้ขำยสินทรัพย์ถำวร มลูคำ่สทุธิทำงบญัชี / รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

คำ่เช่ำรับและคำ่เช่ำจ่ำย รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

รำยได้คำ่ท่ีปรึกษำ รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

คำ่บริหำรงำน รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ำย อตัรำดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบีย้ของสถำบนักำรเงิน 

รำยได้และคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 

 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันอนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจกับบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง สำมำรถสรุปมูลค่ำและลักษณะของกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันโดยแบ่งตำม
ประเภทได้ดงันี ้

รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนี ้
การค้า 

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทใหญ่และมีกรรมกำรร่วมกนั 1,084,765 46,521 

  ยอดรวมทัง้สิน้   1,084,765 46,521 
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รายการขายระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลูกหนี ้

1 บริษัท แสงโสม จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 2,549 - 

2 บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 4,281 - 

3 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 51,812 - 

4 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 86,281,859 8,431,174 

5 บริษัท กฤตยบญุ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 4,590,344,979 161,446,536 

6 บริษัท น ำยคุ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 600 - 

7 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 1,485,646 - 

8 บริษัท ป้อมพลงั จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ -262,706 - 

9 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 415,193 75,165 

10 
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. 

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

55,998,232 15,663,244 

11 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 221,124 - 

12  International Beverage Holdings 
Limited  

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 637,200 - 

13 InterBev Trading (Hong Kong) Limited บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 25,336,078 3,475,677 

14 บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 17,393 - 

15 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 39,211 14,766 

16 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 8,171,552 5,415,453 

17 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 794,820,824 66,006,511 

18 บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั 
บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้อม
ของบริษัทใหญ่ 

15,609,375 5,814,781 

19 บริษัท ทีซซี ีโฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกดั 

มีกรรมกำรร่วมกนั 147,201 - 

  ยอมรวมทัง้สิน้   5,579,322,403 266,343,307 
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ค่าบริหารงานระหว่างกันที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทใหญ่ 

 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ จ านวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทใหญ่และมีกรรมกำรร่วมกนั 9,360,000 834,600 

  ยอดรวมทัง้สิน้   9,360,000 834,600 

 

รายได้อื่นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ล าดับ ชื่อ ความสัมพันธ์ จ านวน ลูกหนี ้

1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - 29,588 

2 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 11,148,575 7,944,825 

3 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - 9,883 

4 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 181,444 194,145 

5 บริษัท เอส.พี.เอม็อำหำรและเคร่ืองดื่ม 
จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัทใหญ่ 60,000 - 

6 บริษัท สรุำบำงย่ีขนั จ ำกดั บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ 14,325 6,500 

7 บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ - 44,157 

  ยอมรวมทัง้สิน้   11,404,344 8,229,098 
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ซือ้สินค้าจากบุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ ยอดซือ้ เจ้าหนี ้
การค้า 

1 บริษัท น ำยคุ จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป 9,731 - 

2 บริษัท น ำธุรกิจ จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป 427,642 108,860 

3 บริษัท น ำเมือง จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป 95,745 31,991 

4 บริษัท น ำนคร จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป 76,093 18,214 

5 บริษัท น ำพลงั จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป 172,329 48,506 

6 บริษัท น ำกิจกำร จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป 126,725 30,611 

7 บริษัท น ำรุ่งโรจน์ จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป 157,414 46,498 

8 บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูป 30,289 4,872 

9 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 186,526,506 46,261,584 

10 บริษัท ป้อมกิจ  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 339,703 77,007 

11 บริษัท ป้อมคลงั  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 384,762 89,943 

12 บริษัท  ป้อมโชค  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 224,268 48,799 

13 บริษัท ป้อมเจริญ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 419,938 95,148 

14 บริษัท  ป้อมบรูพำ จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 777,765 198,611 
15 บริษัท ป้อมพลงั  จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 536,501 131,733 

16 บริษัท ป้อมนคร จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 157,930 43,138 

17 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 2,142,342 526,412 

18 บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั คำ่วสัดสุิน้เปลือง 564,207 110,830 

12 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) ซือ้วตัถดุิบ 9,612,381 2,156,157 

20 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ ำกดั ซือ้สินค้ำ 26,240,159 - 

21 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) ซือ้วตัถดุิบ 32,166,821 6,071,063 

22 บริษัท เอส.พี.เอม็อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั ซือ้วตัถดุิบ 8,240,753 1,155,562 

23 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั ซือ้พสัดบุรรจ ุ 298,918,484 58,854,136 

24 บริษัท ฝำจีบ จ ำกดั (มหำชน) ซือ้พสัดบุรรจ ุ 16,149,420 49,113 
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ ยอดซือ้ เจ้าหนี ้
การค้า 

25 F&N Dairies (Thailand) Limited ซือ้วตัถดุิบ 5,206,194 693,242 

26 F&N United ซือ้วตัถดุิบ 1,936,728 400,634 

  ยอมรวมทัง้สิน้   591,640,830 117,252,664 

 

ซือ้สินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จ ำกดั อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 2,442,520 1,605,872 

2 บริษัท ยไูนเตด็ ไวน์เนอร่ี แอนด์ ดิสทิลเลอร่ี 
จ ำกดั 

เคร่ืองใช้ส ำนกังำน 5,683 - 

3 บริษัท อำคเนย์ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ประกนัภยัโรงงำน 1,622,819 - 

4 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) รถยกไฟฟ้ำ,ชัน้วำงของ 25,020,300 - 

  ยอมรวมทัง้สิน้   29,091,322 1,605,872 

 

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 

4,410,329 530,022 

3 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ ำกดั คำ่เช่ำพืน้ท่ีเก็บของ 500,000 - 

4 บริษัท เลิศรัฐกำร จ ำกดั Park Ventures 34,948,625 12,858 

  ยอมรวมทัง้สิน้   69,858,954 542,880 
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ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจ่ายให้บุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกดั 

สง่เสริมกำรขำย - 111,275,753 

2 บริษัท น ำยคุ จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 5,752,850 

3 บริษัท น ำธุรกิจ จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 10,991,099 
4 บริษัท น ำเมือง จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 6,529,095 

5 บริษัท น ำนคร จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 6,205,216 

6 บริษัท น ำพลงั จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 3,455,107 

7 บริษัท น ำกิจกำร จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 13,081,072 

8 บริษัท น ำรุ่งโรจน์ จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 9,523,621 

9 บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 7,482,317 

10 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั สง่เสริมกำรขำย - 1,412,014 

11 บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) สง่เสริมกำรขำย - 46,930,967 

  ยอมรวมทัง้สิน้   - 222,639,111 

ค่าใช้จ่ายอื่นจ่ายให้บุคคลและกจิการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้

1 บริษัท น ำธุรกิจ จ ำกดั คำ่อบรม 13,267 - 

2 บริษัท น ำนคร จ ำกดั คำ่สวสัดิกำร 6,467 - 

3 บริษัท น ำพลงั จ ำกดั คำ่โฆษณำ 77,912 - 

4 บริษัท น ำกิจกำร จ ำกดั คำ่โฆษณำ 637,088 - 

5 บริษัท น ำรุ่งโรจน์ จ ำกดั คำ่โฆษณำ 387,365 - 

6 บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั คำ่สวสัดิกำร 34,622 - 

7 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั คำ่โฆษณำ 405,737 - 

8 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) คำ่ขนสง่ 847,462 270,877 

9 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991) จ ำกดั คำ่ขนสง่ 834,228 265,438 
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้

10 บริษัท คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั คำ่บริกำร 232,212 10,404 

11 บริษัท ป้อมบรูพำ จ ำกดั สวสัดิกำร 131,952 - 

12 บริษัท ป้อมนคร จ ำกดั สวสัดิกำร 146,759 - 

13 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จ ำกดั สวสัดิกำร 393 - 

14 บริษัท ทศภำค จ ำกดั เงินสนบัสนนุ 6,235,255 535,000 

15 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั คำ่อบรม 8,000 - 

16 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ ำกดั คำ่ขนสง่ 1,738,402 560,920 

17 บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั คำ่โฆษณำ 399,481 - 

18 บริษัท อำคเนย์แคปปิตอล จ ำกดั คำ่เช่ำรถ 3,388,176 118,342 

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

3,427,490 1,471,983 

20 บริษัท เบอร์ลี่ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) สง่เสริมกำรขำย 1,003,050 5,383 

21 บริษัท อำคเนย์ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) เบีย้ประกนัจ่ำย 15,061,057 18,410,045 

22 บริษัท อำคเนย์ประกนัชีวิต  จ ำกดั (มหำชน) เบีย้ประกนัจ่ำย 12,515,932 - 

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

คำ่สมัมนำ 
9,346 - 

24 บริษัท พลำซำ่แอทธินี โฮเตล็ (ประเทศไทย) จ ำกดั คำ่บริกำร 870,639 - 

25 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ ฟู้ ดส์ จ ำกดั คำ่ธรรมเนียม 15,000 16,050 

26 บริษัท ทีซซีี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จ ำกดั คำ่จดัเลีย้ง 246,097 - 

27 บริษัท  ทิพย์พฒัน อำร์เขต  จ ำกดั สำธำรณปูโภค 2,582,803 202,486 

28 บริษัท ริเวอร์ไซด์ มำสเตอร์แพลน จ ำกดั สำธำรณปูโภค 30,000 - 

29 F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. สง่เสริมกำรขำย 22,499,757 17,543,654 

30 บริษัท บิสซิเนส โพรเซส เอำท์ซอร์สซิ่ง จ ำกดั คำ่บริกำร 224,400 - 

31 บริษัท เลิศรัฐกำร จ ำกดั สำธำรณปูโภค 3,483,784 239,011 

32 กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำไทยคอม
เมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ 

สำธำรณปูโภค 
1,246,850 97,500 
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ล าดับ ชื่อ ลักษณะรายการ จ านวน เจ้าหนี ้

33 บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั สำธำรณปูโภค 12,956 334 

34 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั สำธำรณปูโภค 439,200 - 

35 บริษัท ฝำจีบ จ ำกดั (มหำชน) คำ่ธรรมเนียม 45,900 - 

  ยอมรวมทัง้สิน้  79,239,039 39,747,427 

 

12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รำยกำรระหวำ่งกนัข้ำงต้นเป็นรำยกำรตอ่เน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำซึง่มีควำมจ ำเป็นและเหมำะสมดงันี  ้

12.3.1 ค่าเช่า 

บริษัทเช่ำพืน้ท่ีส ำหรับเป็นส ำนกังำน เปิดร้ำนอำหำร โรงงำน หรือโกดงัสินค้ำ โดยค ำนงึถงึท ำเลท่ีตัง้ท่ี
สำมำรถท ำก ำไรให้กับบริษัท รวมถึงสะดวกต่อกำรขนส่ง หรือกระจำยสินค้ำ ซึ่งบุคคลและบริษัทท่ี
เก่ียวโยงกนัอำจเป็นเจ้ำของท่ีดิน พืน้ท่ีเช่ำ อำคำร และหรือสิ่งปลกูสร้ำงบนท ำเลท่ีตัง้ดงักล่ำว ซึง่กำรคิด
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็นรำคำท่ีเป็นธรรม กล่ำวคือเป็นไปตำมรำคำตลำดหรือรำคำประเมินของผู้
ประเมินรำคำอิสระแล้วแตก่รณี 

12.3.2 รายการขายสินค้ากับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยขำยสินค้ำให้กับกลุ่มบริษัทท่ีมีกรรมกำรร่วมกัน  ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจ
เช่นเดียวกบัท่ีขำยให้กบักิจกำรอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัและเป็นไปตำมรำคำตลำด 

12.3.3 รายการซือ้สินค้าและค่าใช้จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยซือ้สินค้ำและค่ำใช้จ่ำยกบักลุม่บริษัทท่ีมีกรรมกำรร่วมกนั ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติ
ธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีขำยให้กบักิจกำรอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัและเป็นไปตำมรำคำตลำด 

 ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวข้ำงต้นจึงมีควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร เพ่ือประโยชน์ของบริษัททัง้นี ้
หำกจ ำเป็นต้องมีรำยกำรประเภทนีอ้ีก บริษัทและบริษัทย่อยจะขอควำมเห็นจำกกรรมกำรตรวจสอบ และขอให้กรรมกำร
ผู้มีสว่นได้เสียงดออกเสียง 

12.4 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 98 

   

กรณีท่ีรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทเกิดขึน้กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้สว่น
เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น               
ผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำม
ช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะวำ่จ้ำงให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระ
หรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว  
เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณี 

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทคำดวำ่ในอนำคตอำจมีรำยกำรระหวำ่งกนัเกิดขึน้อีก เน่ืองจำกรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัท 
เป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจกำรค้ำปกติ ซึง่บริษัทยงัคงยดึถือนโยบำยท่ีจะด ำเนินกำรให้รำยกำรระหวำ่งกนั
ดงักลำ่วเป็นไปตำมลกัษณะธุรกิจกำรค้ำปกติทัว่ไป และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทหรือผู้ เช่ียวชำญอิสระพิจำรณำตรวจสอบและ 
ให้ควำมเห็นถงึควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตสุมผลของกำรท ำรำยกำรด้วย โดยรำยกำรระหวำ่ง
กนัท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอด
ถงึกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำย
ทรัพย์สนิท่ีส ำคญัของบริษัทตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ 

ส ำหรับรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัทท่ีเกิดขึน้กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย 
หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตนัน้ บริษัทจะจดัให้มีกำรท ำสญัญำให้ถกูต้อง และจะให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะวำ่จ้ำงให้ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็น        ผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำร
ระหวำ่งกนัดงักลำ่ว เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นตำมแตก่รณี ทัง้นี ้
บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบ 
งบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ทัง้นี ้กำรก ำหนดนโยบำยท ำให้มัน่ใจได้วำ่กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วจะไมเ่ป็นกำรยกัย้ำยหรือถ่ำยเท
ผลประโยชน์ระหวำ่งบริษัท บคุคลท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท กระท ำโดยค ำนงึถงึประโยชน์สงูสดุของผู้
ถือหุ้นทกุรำยโดยเฉพำะรำยย่อยเป็นส ำคญั ทัง้นี ้กรรมกำร หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้สว่นเสียเก่ียวกบัรำยกำร
ระหวำ่งกนั หรือกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท จะไมม่ีสิทธิออกเสียงในเร่ืองดงักลำ่วอีกด้วย 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13.1 ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

งบการเงนิ 

สรุปรายงานสอบบญัชี 

รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2557  ตรวจสอบโดย นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ 

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบญัชีแบบไมมี่เง่ือนไขวา่

งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

13.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

13.2.1 คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ 

• บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด ผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นจํานวนเงินรวม 

4,560,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท จํานวน 

2,434,000 บาทและสว่นของบริษัทยอ่ยจํานวน 2,126,000 บาท 

• กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั จํานวน 226,000 บาท 

• บคุคลหรือกิจการอ่ืน เป็นจํานวนเงินรวม 48,000 บาท 

13.2.2 คา่บริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

  ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซึ่งได้แก่การ

ตรวจสอบตามวิธีการท่ีตกลงร่วมกนั ให้แก่ 

• บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด ผู้สอบบญัชีของบริษัท เป็นจํานวนเงินรวม 

300,000 บาท  

• บคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  

-ไม่มี- 

สว่นที่ 3 หน้าท่ี 1 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท                       หน่วย : พนับาท 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ งบการเงินรวม

2557 2556 2555

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141,996       122,251         93,650         

เงินลงทุนชั�วคราว -             6,500            2,000           

ลูกหนี�การค้า 511,363       542,824         709,316        

สินค้าคงเหลือ 441,920       370,922         309,605        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 212,727       171,369         1,060,972     

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,308,006 1,213,866 2,175,543

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 3,660            3,660             10,160         

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,376,017     6,144,822      4,741,703     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 26,691         33,795           33,140         

สิทธิการเช่า 57,682         64,954           72,626         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 359,493       446,674         226,853        

รวมสินทรัพย์ 9,131,549 7,907,771 7,260,025

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 873,000       63,000           1,836,000     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 400,000 - - 

เจ้าหนี�การค้า 1,179,113     1,321,593      932,942        

เจ้าหนี�อื�น 909,784       692,812         927,923        

เจ้าหนี�ค่าสินทรัพย์ 313,783       283,332         323,113        

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 70,638         42,628           60,950         

หนี�สินหมุนเวียน 3,746,317 2,403,365 4,080,928

รายได้รอตัดบัญชี -             20                 263              

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 72,051 51,141           40,892         

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 1,600,000 2,000,000      -              

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 78,981 44,817           16,748         

รวมหนี�สิน 5,497,349 4,499,343 4,138,831

ทุนจดทะเบียน 375,000 375,000          375,000        

ทุนชําระแล้ว 375,000 375,000          375,000        

ทุนเรือนหุ้น-NCI 11,642 -                -              

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 609,402 609,402          609,402        

สํารองตามกฎหมาย 37,500 37,500            37,500         

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 2,600,656 2,386,526      2,099,292     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,634,200 3,408,428 3,121,194

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,131,549 7,907,771 7,260,025

สว่นที่ 3 หน้าท่ี 2 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท                                                                             หน่วย : พนับาท 

2557 2556 2555

รายได้จากการขาย 12,404,500   12,208,112     11,634,397   

รายได้อื�น 111,846       61,126           67,893         

รายได้รวม 12,516,347 12,269,238 11,702,290

ต้นทุนขายและบริการ 8,198,527     8,209,097      8,030,593     

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 3,721,955     3,547,723      2,998,010     

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 595,864 512,418 673,687

ต้นทุนทางการเงิน 97,100         87,085           45,647         

ภาษีเงินได้ (21,996)         (30,239)          (25,793)        

กําไรสุทธิรวม 520,760 455,572 653,833

กําไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 524,935 455,572 653,833

จํานวนหุ้น(พันหุ้น) 187,500        187,500          187,500        

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

(มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2 บาท)

รายการ

3.492.432.80

งบการเงินรวม

 

                  หน่วย : พนับาท 

2557 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,374,599 2,177,323 1,615,591

กระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน (1,841,640)    (2,132,995)      (1,756,052)    

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไปใน )กิจกรรมจัดหาเงิน 489,155        (15,730)          178,097

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง)เพิ�มขึ�นสุทธิ 22,113 28,598 37,636

รายการ
งบการเงินรวม
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     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

2557 2556 2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.3 0.5 0.5

  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.2 0.3 0.2

  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.4 0.7 0.5

  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 23.5 19.5 19.2

  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 15.3 18.5 18.7

  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 20.2 24.1 30.0

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 17.8 14.9 12.0

  อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 6.6 7.3 10.2

  ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 54.9 49.4 35.3

  วงจรเงินสด (วัน) -21.8 -16.1 -4.6

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

  อัตรากําไรขั้นต้น 33.9% 32.8% 31.0%

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 3.9% 3.7% 5.2%

  อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร 284.0% 482.5% 266.7%

  อัตรากําไรสุทธิ 4.2% 3.7% 5.6%

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 14.9% 14.0% 21.7%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6.2% 6.0% 10.1%

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 20.0% 21.3% 29.6%

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.5 1.6 1.8

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.5 1.3 1.3

  อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.8 0.6 0.6

  อัตราการจ่ายเงินปันผล 57.1% 53.5% 63.1%

รายการ
งบการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ  
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     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

14.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

     ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 ปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 12,405 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว 1.6% โดยมี

ยอดขายจากธุรกิจเคร่ืองด่ืม 5,802 ล้านบาท หรือลดลงจากปีท่ีแล้ว 6.9% และมียอดขายจากธุรกิจอาหาร 

6,602  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว 10.5% สาเหตหุลกัเน่ืองจาก  

1. บริษัทได้เปิดสาขาร้านอาหารใหมจํ่านวน 42 สาขาและปิดสาขาท่ีมีผลประกอบการไม่ดี

จํานวน 10 สาขา ทําให้ยอดขายของธุรกิจอาหารเพิ่มขึน้ 10.5% บริษัทมีสาขารวมทัง้สิน้ 

225 สาขา (รวมสาขาท่ีตา่งประเทศและสาขาแฟรนไชส์ด้วย)  

2. ทางด้านธุรกิจเคร่ืองด่ืม ตลาดชาเขียวพร้อมด่ืมหดตวั 17% ทําให้ยอดขายของธุรกิจ

เคร่ืองด่ืมหดตวัลงตามตลาด 

 กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ของบริษัทสําหรับปี 2557 เทา่กบั 525 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

ปีท่ีแล้ว 15.2% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากความสําเร็จในการเน้นกลยทุธ์การสร้างแบรนด์และสง่เสริมขีด

ความสามารถในการขายในรูปแบบเชิงนวตักรรมใหม ่ๆ ของบริษัท 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2557 ถึงแม้สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงต้นปีจะสร้างความท้าทายในการบริหารงานของบริษัทใน

อตุสาหกรรมตา่ง ๆ รวมถึงอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเน่ืองจากผลกระทบในเชิงลบท่ีมีตอ่สภาวะเศรษฐกิจ

และกําลงัซือ้ของผู้บริโภค บริษัทฯ ยงัสามารถคงผลการดําเนินงานท่ีน่าพอใจไว้ได้ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

รายได้ 

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทัง้สิน้ 12,405 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.6% หรือ 197 ล้านบาทจากปีก่อนซึง่

มีรายได้จากการขายรวม 12,208 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากธุรกิจอาหาร 10.5%  

สุทธิด้วยการลดลงของรายได้จากธุรกิจเคร่ืองด่ืม 6.9% สดัส่วนรายได้จากธุรกิจเคร่ืองด่ืมต่อรายได้จากธุรกิจ

อาหารคดิเป็นประมาณ 53:47 

 

รายได้จากธุรกิจเคร่ืองด่ืมในปี 2557 เท่ากบั 5,802 ล้านบาท ลดลง 6.9% หรือ 430 ล้านบาทจากรายได้ในปีท่ีแล้วท่ี 

6,232 ล้านบาท สาเหตุหลักเน่ืองมาจากการลดลงของมูลค่าตลาดชาเขียวพร้อมด่ืม (Pure RTD green tea 

market) ประมาณ 17% เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้วซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์การบริโภคชาเขียวท่ีแท้จริง โดยการจดั

กิจกรรมสง่เสริมการขายของอตุสาหกรรมในปีนีมี้การแข่งขนัไม่รุนแรงเทียบเท่ากบัปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัท

ยงัคงสามารถรักษาตําแหน่งผู้ นําในตลาดชาเขียวไว้ได้โดยมีสว่นแบง่การตลาดท่ี 51% ณ สิน้ปี 2557  

 

รายได้จากธุรกิจอาหารในปี 2557 เท่ากับ 6,602 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10.5% หรือ 626 ล้านบาทจากรายได้ในปีท่ีแล้ว 

ท่ี 5,976 ล้านบาท สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากการขยายสาขาร้านอาหารทัง้ในและตา่งประเทศ หนึง่ในความสําเร็จใน

ปีนีคื้อการเปิดร้านอาหารชาบชิูในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นจํานวน 2 สาขา โดยเปิดสาขาแรกท่ีเมือง

ยา่งกุ้ งในเดือนกรกฎาคม 2557 และเปิดสาขาท่ีสองท่ีเมืองมณัฑะเลย์ ในเดือนตลุาคม 2557 

 

ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายรวมของบริษัทสําหรับปี 2557 เท่ากับ 8,199 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต้นทนุขายรวมต่อรายได้

จากการขายรวมท่ี 66.1% ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนท่ีต่ํากว่าปีก่อนท่ี 67.2% ของรายได้จากการขายรวม จากการ

บริหารต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพขึน้  โดยปัจจัยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของอัตราการใช้กําลงัผลิตในสายการผลิต

แบบ Cold Aseptic สายการผลติท่ี 2 ท่ีอําเภอวงัม่วง จงัหวดัสระบรีุ  
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายสําหรับปี 2557 เท่ากบั 1,695 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.9% หรือ 16 ล้านบาท จากปีท่ีแล้ว

ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 1,679 โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายสําหรับปี 2557 เท่ากับ 

13.7% ซึ่งใกล้เคียงและลดลงเล็กน้อยจากอตัราส่วนของปีท่ีแล้วท่ี 13.8% เน่ืองจากความสามารถในการบริหาร

รายจ่ายทางการตลาดและการสง่เสริมการขายท่ีดี   

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2557 เท่ากับ 2,027 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.5% หรือ 159 ล้านบาท จาก

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปีท่ีแล้วท่ี 1,869 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการขยายสาขาร้านอาหารและการเปิด

ดําเนินการอยา่งเตม็รูปแบบของครัวกลางแหง่ใหม่ท่ีจงัหวดัชลบรีุ 

 

กาํไรสุทธิ 

กําไรสทุธิของบริษัทสําหรับปี 2557 เท่ากบั 525 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.2% หรือ 69 ล้านบาท จากกําไรสทุธิในปีท่ี

แล้วท่ี 456 ล้านบาท โดยอัตรากําไรสทุธิต่อยอดขายรวมในปี 2557 เท่ากับ 4.2% เพิ่มขึน้ 0.5% จากอัตราส่วน

กําไรสทุธิต่อยอดขายรวมในปีท่ีแล้วท่ี 3.7%  ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเพิ่มขึน้โดยมีสาเหตหุลกัมา

จากการบริหารต้นทุนท่ีดีขึน้ทัง้ในส่วนของต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจเคร่ืองด่ืมอัน

เป็นผลมาจากการจดัสรรคา่ใช้จ่ายทางการตลาดท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้  

 

ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 9,132 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2556 จํานวน 1,224 

ล้านบาท หรือเท่ากับ 15.5% สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 94 ล้านบาท สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของ

สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 1,130 ล้านบาท สาเหตหุลกัเน่ืองมาจาก

การเพิ่มขึน้ของท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 

 

หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 5,497 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2556 จํานวน 998 ล้านบาท 

หรือเท่ากบั 22.2% หนีส้ินหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 1,343 ล้านบาท สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงินและเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีอนัเป็นผลมาจาก 
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การจดัประเภททางบญัชี (reclassification)ของเงินกู้ ระยะยาวสทุธิด้วยการลดลงของหนีส้ินไม่หมนุเวียนจํานวน 

345 ล้านบาท สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากการลดลงของเงินกู้ ระยะยาวจากการจดัประเภททางบญัชีตามท่ีได้กลา่วมา

ข้างต้น 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 3,634 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2556 จํานวน 

226 ล้านบาท หรือเท่ากบั 6.6% สาเหตมุาจากกําไรสทุธิในระหว่างปีและการเพิ่มขึน้ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ

ควบคมุจากการร่วมลงทนุใน Oishi Myanmar Limited เพ่ือขยายธุรกิจอาหารในต่างประเทศ สทุธิด้วยเงินปันผล

และผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน  

 

 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

• บริษัทและบริษัทย่อยมีแผนขยายการผลิตโดยจะเปิดโครงการเคร่ืองบรรจขุวด PET แบบ Cold 

Aseptic Filling Line 3 ท่ีโรงงานในเขตนิคมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี โดยการลงทนุดงักลา่ว

จะช่วยเพิ่มกําลงัการผลติชาเขียวประเภทขวดพลาสตกิ 20% และลดต้นทนุการผลติ 

• การเปิดดําเนินการครัวกลางแหง่ใหม่อยา่งเตม็รูปแบบ ท่ีอําเภอบ้านบงึ จงัหวดัชลบรีุ ซึง่จะช่วย

รองรับการขยายสาขาให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ คือประมาณ 265 สาขาในปี 2558  

• ความสําเร็จและการขยายสาขาของร้านชาบูชิในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่ง

ดําเนินการโดย Oishi Myanmar Limited ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศของธุรกิจอาหาร

ซึง่ถือเป็นก้าวท่ีสําคญัในเตบิโตในตลาดตา่งประเทศ 

• ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนกลยทุธ์ “วิสยัทศัน์ 2020”  เพ่ือเติบโตและก้าวเป็นบริษัท

อาหารและเคร่ืองด่ืมชัน้นําในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหากบริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์และการ

พฒันาการตามท่ีได้วางแผนไว้ บริษัทจะเป็นผู้ นําในตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีผลการดําเนินงานและ

สถานะทางตลาดท่ีแข็งแกร่ง 

 

สว่นที่ 3 หน้าท่ี 8 





     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 1 

เอกสารแนบ 1-1  
ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

1. นำยประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู 22/06/2486 • นิติศำสตร์บณัฑิต LL.B ไมมี่ 2556 - ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

    ประธำนกรรมกำร อำย ุ71 ปี   (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   2553 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรสรรหำ   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

    กรรมกำรอิสระ 
 

  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั      และ กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   

    กรรมกำรสรรหำ และ 
 

• นิติศำสตร์บณัฑิต LL.M   2555 - ปัจจบุนั   กรรมกำรอิสระ   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน)  

    กรรมกำรก ำหนด 
 

   มหำวิทยำลยัโคลมัเบีย (นิวยอร์ก)      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   

    คำ่ตอบแทน 
 

   ประเทศสหรัฐอเมริกำ      ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   

  
 

• นิติศำสตร์ดษุฎบีณัฑิต กิตติมศกัดิ ์      และสรรหำ   

  
 

   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   2553 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ   บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

• นิติศำสตร์ดษุฎบีณัฑิต กิตติมศกัดิ ์      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   

  
 

   มหำวิทยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย      ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   

  • เนติบณัฑิตไทย     และสรรหำ  

         และ ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูล   

  
  

     กิจกำรที่ดี   



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 2 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม   ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ และ  บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   

  
 

• Finance for Non-Finance Director    2552 - ปัจจบุนั  กรรมกำรสภำจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

  
 

  (FND) ปี 2547   2550 - ปัจจบุนั  กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒิุด้ำนกฎหมำย  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักำรซือ้ขำย 

  
 

• Board Failure and How to         สินค้ำเกษตรลว่งหน้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

  
 

  Improving the Quality of Finance   2546 - ปัจจบุนั  ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรจดักำร  สภำกำชำดไทย 

  
 

  Reporting ปี 2547      ทรัพย์สินสภำกำชำดไทย   

  
 

• Director Accreditation Program   2541 - ปัจจบุนั  กรรมกำรกฤษฎีกำ   ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  
 

   (DCP) ปี 2548      (คณะที่ 7 กรรมกำรร่ำงกฎหมำย)   

  
 

    2535 - ปัจจบุนั  ผู้บรรยำยส ำนกัอบรมศกึษำกฎหมำย  เนติบณัฑิตยสภำ 

  
 

       แหง่เนติบณัฑิตยสภำ   

  
 

    2544 - 2557  อำจำรย์บรรยำยพิเศษ (ปริญญำตรี)  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

  
 

       คณะนิติศำสตร์   
 
 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 3 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

2. นำยฐำปน สิริวฒันภกัด ี 20/01/2518 • ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน ไมมี่  2549 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

    รองประธำนกรรมกำร อำย ุ39 ปี    มหำวิทยำลยับอสตนั สหรัฐอเมริกำ      กรรมกำรสรรหำ  

    ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 

• ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์      กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน และ  

    กรรมกำรสรรหำ 
 

   กำรเงินกำรธนำคำร      กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ี  

    กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 

   มหำวิทยำลยับอสตนั สหรัฐอเมริกำ   2554 - ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำรบริหำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

    และกรรมกำรก ำกบัดแูล 
 

• ปริญญำปรัชญำดษุฎบีณัฑิต   2549 - ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร   บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั  

    กิจกำรที่ด ี
 

   กิตติมศกัดิ์ สำขำวิชำกำรบริหำรทัว่ไป   2549 - ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร   บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั  

   (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ 
 

   มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง   2557 - ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร   บริษัท โออิชิ สแน็ค จ ำกดั  

   ลงนำมผกูพนับริษัท) 
 

ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ ำกดั 

  
 

สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ถงัไม้โอ๊คไทย จ ำกดั 

  
 

• Director Accreditation Program   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 

  
 

   (DAP) ปี 2547   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ไทยโมลำส จ ำกดั  

  
 

      ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั 
 
 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 4 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั 

    2551-ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

  
 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  
 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท อำหำรเสริม จ ำกดั 

  
 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั 

  
 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

  
 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั 

  
 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ซี เอ ซี จ ำกดั 

  
 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

  
 

    ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

  
 

    ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั 

  
 

      และประธำนกรรมกำรบริหำร   

  
 

    2546 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1   International beverage Holdings Limited 

      และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร   

  
 

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 5 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

    2550 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร   บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

      กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   

      และสรรหำ  

    2555 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

      และกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน   

     และสรรหำ  

    2554 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำรคนที่ 4   บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

      รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำร คนที่ 1   

      ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ  

      ก ำกบัดแูลกิจกำร   

      กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน   

      และ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

    2547 - ปัจจบุนั  กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

      บริหำร  

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



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 6 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

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

    2547 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร  บริษัท ทศภำค จ ำกดั 

    2551 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร  กลุม่บริษัทอำคเนย์ 

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

     รองประธำนกรรมกำร กลุม่บริษัทสรุำกระทิงแดง 

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

    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เบียร์ช้ำง จ ำกดั 

    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท จฬุำ ยไูนเต็ด จ ำกดั 

    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท อเดลฟอส จ ำกดั 

    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท ปฐมภกัดี จ ำกดั 

    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จ ำกดั 

      กรรมกำร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์ จ ำกดั 

      กรรมกำร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ ำกดั  

  
 

    2544 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Blairmhor Distillers Limited 

  
 

    2544 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Blairmhor Limited 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 7 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

    2544 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  International Beverage Holding (UK) Limited 

    2544 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Inver House Distillers Limited 

    2548 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  InterBev (Singapore) Limited 

    2549 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 

    2553 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Best Spirits Company Limited 

  
 

    2553 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Super Brands Company Pte.Ltd. 

  
 

    2554 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 

    2554 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั 

    2555 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เสริมสขุ เทรนน่ิง จ ำกดั 

    2555 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  InterBev Investment Limited 

    2555 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Great Brands Limited 

    2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ 

        ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 

    2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Fraser and Neave, Limited 

    2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Times Publishing Limited 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 8 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

    2553 - 2556  กรรมกำร  Beer Chang International Limited 

  
 

    2550 - 2555  ประธำนกรรมกำรบริหำร  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

    2546 - 2551  กรรมกำรรองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

     ใหญ่  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 9 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

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

   กรรมกำรอิสระ อำย ุ68 ปี    สำขำวิชำประวตัศิำสตร์      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   

   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 

   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั      ประธำนกรรมกำรสรรหำ และ   

   ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
 

• ปริญญำโท (M..A.) และ       กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   

   กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 

   ปริญญำเอก (Ph.D.)   2557 - ปัจจบุนั  กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ี  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   และ กรรมกำรก ำกบัดแูล 
 

   สำขำวิชำประวตัิศำสตร์   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

   กิจกำรที่ด ี
 

   ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ   ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บริษัท สปอร์ต แอนด์ครีเอชัน่ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

  
 

   Michigan State University USA   ปัจจบุนั  กรรมกำรคณะกรรมกำรบริษัท  บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

• ปริญญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์      กรรมกำรคณะกรรมกำรบริหำรบริษัท   

  
 

   สำขำ Humanities,      กรรมกำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล   

  
 

   Schiller International University,   2557 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ  บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ เอ็มเอฟซี 

       London, UK     กรรมกำรตรวจสอบ   จ ำกดั (มหำชน) 

       กรรมกำรสรรหำและก ำหนด  

       คำ่ตอบแทน   

    2550 - ปัจจบุนั  ที่ปรึกษำกิตติมศกัดิ ์  หอกำรค้ำองักฤษ-ไทย 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 10 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม   ปัจจบุนั  กรรมกำร ก.ล.ต.  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์ 

  
 

สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)     กรรมกำรตรวจสอบ  และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

  
 

• Director Accreditation Program      ตรวจสอบ ก.ล.ต.   

  
 

  (DAP) รุ่นที่ 63/2550      กรรมกำรในคณะกรรมกำรสรรหำ   

  
 

• Anti-Corruption for Executive       และก ำหนดคำ่ตอบแทน   

  
 

   Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556   2543 - 2544  รองปลดักระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

  
 

• Successful Formulation & Execution   2545  เอกอคัรรำชทตู ณ กรุงโรม  

  
 

    of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2557       ประเทศอิตำล ี  

  
 

สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.)   2546 - 2549  เอกอคัรรำชทตู ณ กรุงลอนดอน  

  
 

• ประกำศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหำร       สหรำชอำณำจกัร  

     ระดบัสงู รุ่นที่ 14/2555    เอกอคัรรำชทตู ณ กรุงดบัลิน  

      สำธำรณรัฐไอร์แลนด์  

    2548 และ  กรรมกำร  บริษัท กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 

    2550-2551    

  
 

   2550 - 2552  ประธำนกรรมกำร บริษัท ดรำก้อน วนั จ ำกดั (มหำชน) 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 11 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 

กรรมกำรและ 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

4. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช 13/09/2489 • ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต ไมมี่ 2552 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ และ   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรอิสระ อำย ุ68 ปี    จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั      กรรรมกำรตรวจสอบ   

กรรมกำรตรวจสอบ 
 

• ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ    2557 - ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ประธำนกรรมกำรก ำหนด   
 

    Syracuse University U.S.A.       ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี   

คำ่ตอบแทน      (ด้วยทนุ USAID)  2553 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ และ  ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

และประธำนกรรมกำรก ำกบั 
 

• ปริญญำบตัรวิทยำลยัป้องกนั     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

ดแูลกิจกำรทีด่ ี
 

   รำชอำณำจกัร รุ่นที่ 42   2552 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ  บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

   สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ   2550 - ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ   บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

• ประกำศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหำร       กรรมกำรตรวจสอบ และ   

  
 

   ระดบัสงู รุ่นที่ 8      ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   

  
 

  สถำบนัวิทยำกำรกำรตลำดทนุ (วตท.)       และสรรหำ   

  • ประกำศนียบตัรนกับริหำรระดบัสงู  2550-ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ  บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) 

       (นบส. 1 รุ่นที ่18)       บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

     สถำบนัพฒันำข้ำรำชกำรพลเรือน  ปัจจบุนั  สมำชิกสภำปฏิรูปแหง่ชำต ิ  สภำปฏิรูปแหง่ชำต ิ

    2550-ปัจจบุนั  ผู้ทรงคณุวฒิุ   คณะกรรมกำรสภำธุรกิจประกนัภยัไทย 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 12 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

• ประกำศนียบตัรกำรบริหำรระดบัสงู    2549-ปัจจบุนั  กรรมกำรกฤษฎีกำคณะที่ 3 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

     Australian Management College,    กฎหมำยเก่ียวกบักำรเงิน  

     Australia (ด้วยทนุ COLOMBO)  2555 - 2557  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน บริษัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จ ำกดั (มหำชน) 

  • ประกำศนียบตัรกำรประกนัวินำศภยั   2553 - 2556  กรรมกำร บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮำส์ จ ำกดั 

     ระดบัสงู      (เดิมชื่อ บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั) 

    Swiss Insurance Training Center,   2551 - 2556  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ  กระทรวงพำณิชย์ 

    Switzerland (ด้วยทนุ Swiss Re)     ประเมินผลประจ ำกระทรวงพำณิชย์   

  
 

• วฒิุบตัรหลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู   2550 - 2555  กรรมกำรและเหรัญญิก  มลูนิธิสถำบนัโรคไตภมิูรำชนครินทร์ 

  
 

   ด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์ รุ่นที่ 3   2549 - 2551  ที่ปรึกษำคณะมนตรีควำมมัน่คง  คณะมนตรีควำมมัน่คงแหง่ชำต ิ

  
 

   สถำบนัวิทยำกำรกำรค้ำ      แหง่ชำติฝ่ำยเศรษฐกิจ   

  
 

• วฒิุบตัรหลกัสตูรกำรบริหำรจดักำร     รองประธำนสภำนิติบญัญัตแิหง่ชำติ  สภำนิติบญัญัติแหง่ชำต ิ

  
 

   ด้ำนควำมมัน่คงขัน้สงู รุ่นที่ 2   2544 - 2549   อธิบดีกรมกำรประกนัภยั  กรมกำรประกนัภยั กระทรวงพำณิชย์ 

  
 

  สมำคมวิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร   2548 - 2554   อนกุรรมกำรในคณะอนกุรรม  

  
 

      กำรพฒันำระบบรำชกำรเก่ียวกบั  

  
 

      



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 13 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม     กำรสง่เสริมและพฒันำองค์กำร 
   สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   มหำชนและองค์กรรูปแบบอ่ืนในก ำกบั  

  • Director Certification Program    ของรำชกำรฝ่ำยบริหำรที่มิใชส่ว่น  

     (DCP) รุ่นที่ 17/2545   รำชกำร  

  • Role of Chairman Program   ที่ปรึกษำรัฐมนตรีวำ่กำร  กระทรวงพำณิชย์  

     (RCP) รุ่นที่ 13/2549   กระทรวงพำณิชย์   

  • Role of Compensation Committee    (ไมใ่ชต่ ำแหน่งทำงกำรเมือง)  

  
 

   (RCC) รุ่นที่ 4/2550   2545 - 2550  ประธำนกรรมกำร  สถำบนัประกนัภยัไทย 

  
 

•  Audit Committee Program    2544 - 2551  กรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำย  ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

  
 

   (ACP) รุ่นที่ 32/2553      สถำบนักำรเงิน   

  
 

• Financial Institutions Governance        

  
 

    Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554        

  
 

• Advanced Audit Committee         

  
 

  Program (AACP 10/2556)      

  
 

 (ผ่ำนกำรอบรม ACP MIA MFM MIR)      



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 14 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

• Anti-Corruption for Executive          

  
 

   Program (ACEP 7/2556)         

  
 

• Director Certification Program          

  
 

    Update (DCPU 1/2557)         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         
 
 
 
 
 
 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 15 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

5. นำยชยั จรุงธนำภิบำล 25/11/2497 • ปริญญำตรีบญัช ี ไมมี่ ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   กรรมกำรอิสระ อำย ุ60 ปี    จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั      ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

   กรรมกำรตรวจสอบ 
 

• ปริญญำโทบญัช ี      และกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ี   

   ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 

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

   ควำมเสี่ยง และ  
 

ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม      และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

   กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี
 

สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   2547 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ  บริษัท ค้ำเหล็กไทย จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

• Director Certification Program       ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ   

  
 

   (DCP) รุ่นที่ 29/2546      ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด   

  
 

• Audit Committee Program       คำ่ตอบแทน   

  
 

   (ACP) รุ่นที่ 24/2548   2546 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ   บริษัท สยำมฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

    2545 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ   บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

       ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ   

      ประธำนกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  

             
 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 16 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

    2543 - ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ และ  บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

       ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   

  
 

    2523 - 2540  กรรมกำรบริหำร และ  กลุม่บริษัทไมเนอร์ 

           ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 17 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

6. นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ 06/03/2510 • ปริญญำวิทยำศำสตร์บณัฑิต ไมมี่ 2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   กรรมกำรผู้จดักำร อำย ุ47 ปี    สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์      กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

   กรรมกำรบริหำร 
 

   (สถิติประยกุต์)    2557 - ปัจจบุนั  กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ี  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั  

   และ กรรมกำรก ำกบัดแูล 
 

• ปริญญำโทบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต   2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั  

   กิจกำรที่ด ี
 

   สำขำกำรตลำดและกำรจดักำรทัว่ไป   2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท โออิชิ สแน็ค จ ำกดั  

   (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ 
 

   Cleveland State University   2557 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi Myanmar Limited 

   ลงนำมผกูพนับริษัท) 
 

   ประเทศสหรัฐอเมริกำ   2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi International Holdings Limited 

 
 

• ประกำศนียบตัร Business and    ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi Group Limited Liability Company 

 
 

   Administration Extension School    ปัจจบุนั  กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร และ  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

     มหำวิทยำลยัฮำร์วำร์ด สหรัฐอเมริกำ      ประธำนกรรมกำรบริหำร  

  ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม  ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร  บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกัด 

  สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร  บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

  • Director Certification Program   2555-ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร และ  บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

 
 

   (DCP) รุ่นที่ 180/2556     รองประธำนกรรมกำรบริหำร   



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 18 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 

กรรมกำรและ 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องดงันี ้   2555 - ปัจจบุนั  กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร  บริษัท ทศภำค จ ำกดั 

  
 

• IBM Principle (Business     บริหำร คนที่ 1  

  
 

    Management), IBM, Singapore    2556 - ปัจจบุนั  ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

• Brand & Branding Management,      สำยกำรผลิตเคร่ืองดื่มไมมี่แอลกอฮอล์  

  
 

   Certified Course (TH)   2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร  บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

• Strategic Management in time of    2554 – ปัจจบุนั  กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒิุ  คณะกรรมกำรสง่เสริมวิสำหกิจขนำดกลำง 

  
 

   Crisis, Certified Course (TH)        และขนำดยอ่ม 

  
 

• GRID Leadership Program for Top   2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 

  
 

   Executive, Certified Course (TH)   2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั 

  
 

กำรอบรมซึง่จดัโดยสถำบนัวิทยำกำร   ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เคร่ืองดื่มแรงเยอร์ (2008) จ ำกดั 

  
 

ตลำดทนุ (วตท.)   2555 - 2557  รองประธำนกรรมกำรคนที่ 3   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมำร์เก็ตติง้ จ ำกัด  

  
 

• หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู วตท. รุ่นที ่13      ประธำนกรรมกำรบริหำร    

  กำรอบรมซึง่จดัโดยสมำคมบริษัท     และกรรมกำรผู้จดักำร   

  จดทะเบียนไทย     



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 19 

 ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

Executive Development Program 2   2555 - 2556  ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

      สำยบริหำรกำรตลำด   

  
 

   2553-2555  ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

      สำยสนบัสนนุ   

  
 

   2552 - 2555  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกักรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

      ผู้อ ำนวยกำรใหญ่   

  
 

   2552-2554  กรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

  
 

    2552 - 2554  รองกรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมำร์เก็ตติง้ จ ำกัด  

  
 

    2550 - 2551  กรรมกำร  บริษัท แคทบชัช์ ทีวี จ ำกดั 

  
 

    2549 - 2551  กรรมกำร  บริษัท ฮทัชิลนั ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดยี จ ำกดั 

  
 

    2548 - 2551 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

     สำยงำนธุรกิจกำรตลำดและกำรขำย  
 
 
 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 20 

ช่ือ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำยุ 

คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

7. นำยสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 10/07/2497 • ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม   2549 - ปัจจบุนั  กรรมกำร รองประธำนกรรมกำรบริหำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   กรรมกำร อำย ุ60 ปี    อนัดบัหนึ่ง) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   
 

 และกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน   

   รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
 

• วฒิุบตัรคอมพิวเตอร์บริหำร   2549 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร  บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

   และกรรมกำรก ำหนด 
 

   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   2549 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร  บริษัท โออิชิเทรดดิง้ จ ำกดั 

   คำ่ตอบแทน 
 

• Mini MBA สำขำ Leadership   2557 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร  บริษัท โออิชิ สแน็ค จ ำกดั 

   (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ 
 

   Management   2555 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi International Holdings Limited 

   ลงนำมผกูพนับริษัท) 
 

   มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์   ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร คนที่ 5  บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 

  
 

ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม   
 

    จ ำกดั 

  
 

สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร และ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จ ำกดั 

  
 

• Directors Certification Program   
 

 รองประธำนกรรมกำรบริหำร   

  
 

   (DCP) ปี 2546   ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร  กลุม่บริษัทสรุำบำงยี่ขนั 

  
 

• DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2549   2551 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร คนที่ 3  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

    2553 - ปัจจบุนั  กรรมกำร และรองกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

      ผู้อ ำนวยกำรใหญ่   



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 21 

 ช่ือ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำยุ 

คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 

กรรมกำรและ 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

    2554 - ปัจจบุนั  กรรมกำร รองประธำนกรรมกำรบริหำร   บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั (มหำชน) 

      คนที่ 2 และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

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

       และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

    2555 - ปัจจบุนั  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ 

        ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 

    2550 - ปัจจบุนั  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร  บริษัท อำหำรสยำม จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

    2550 - ปัจจบุนั  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร  บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

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

  
 

      และรองประธำนกรรมกำรบริหำร   

  
 

    2550-ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท 

        (ระยอง) จ ำกดั 

  
 

    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั 

  
 

    2554-ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จ ำกดั 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 22 

  
  
 
 
 
 
 

ช่ือ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำยุ 

คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 

กรรมกำรและ 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั 

    2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Fraser and Neave, Limited 

    2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  Frasers Centrepoint Limited 

    2548 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  International Beverage Holdings Limited 

  
 

    2553 - 2556  กรรมกำร  Beer Chang International Limited 

  
 

    2553 - 2555  กรรมกำร  Super Brands Company Pte.Ltd. 

  
 

    2546 - 2553  กรรมกำรผู้ชว่ยกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

 
  

 
  

 
 ผู้อ ำนวยกำรใหญ่   



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 23 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

8. อวยชยั ตนัทโอภำส 17/05/2492 • ปริญญำตรี Accounting  ไมมี่ 2549 - ปัจจบุนั  กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   กรรมกำรและ อำย ุ65 ปี    St. Louis University       บริหำร   

   รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
 

   ประเทศสหรัฐอเมริกำ    2549 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำรบริหำร  บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

   (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ 
 

• ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ        2549 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำรบริหำร  บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

   ลงนำมผกูพนับริษัท) 
 

   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   2557 - ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำรบริหำร  บริษัท โออิชิ สแน็ค จ ำกดั 

  
 

• เกียรติบตัรหลกัสตูร Advance    ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 

  
 

   Management Program       และกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร   

  
 

   European Institute of Business   ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

  
 

    Administration (INSEAD)    ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร และ  บริษัท โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์ จ ำกดั 

  
 

   ประเทศฝร่ังเศส      ประธำนกรรมกำรบริหำร  บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 

  
 

ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม   ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท น ำเมือง จ ำกดั  

  
 

สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท น ำยคุ จ ำกดั 

  
 

• Director Accreditation Program   ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท น ำทิพย์ จ ำกดั 

      (DAP) ปี 2547   ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท น ำนคร จ ำกดั 

  
 

• Director Certification Program    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ำกดั 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 24 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

   (DCP) ปี 2550   ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั 

  
 

• The Role of the Chairman    2546-ปัจจบุนั  กรรมกำร  Blairmhor Distillers Limited 

  
 

   Program (RCP) รุ่นที่ 29/2555   2546-ปัจจบุนั  กรรมกำร  Blairmhor Limited 

  
 

    2548-ปัจจบุนั  กรรมกำร  InterBev (Singapore) Limited 

  
 

    2557-ปัจจบุนั  กรรมกำร  InterBev Trading (China) Limited 

    2557-ปัจจบุนั  กรรมกำร  International Beverage Holdings 

  
 

         (China) Limited 

  
 

    2546-ปัจจบุนั  กรรมกำร  International Beverage Holdings Limited 

  
 

    2553-ปัจจบุนั  กรรมกำรรองกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

      ผู้อ ำนวยกำรใหญ่  

  
 

    2548-2552  กรรมกำร  กลุม่บริษัท สรุำกระทิงแดง 

    2548-2553  กรรมกำรผู้ชว่ยกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

       ผู้อ ำนวยกำรใหญ่   

    2538-2545  ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  บริษัท ริชมอนเต้ (กรุงเทพ) จ ำกดั 

  
 

    2554-2557  รองประธำนกรรมกำร  บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 25 

ช่ือ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำยุ 

คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 

กรรมกำรและ 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

9. ดร. พิษณ ุวิเชียรสรรค์ 23/01/2499   • ปริญญำตรีวิทยำศำสตร์  ไมมี่ 2549 - ปัจจบุนั  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   กรรมกำร อำย ุ58 ปี    (วิทยำศำสตร์กำรอำหำร)     และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

   กรรมกำรบริหำร และ 
 

   มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์   2549 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท โออิชิ รำเมน จ ำกดั 

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

  • ปริญญำโทด้ำนเทคโนโลย ี       2549 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จ ำกดั 

   (เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจ 
 

    เกียรตินิยมอนัดบั 2    2557 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท โออิชิ สแน็ค จ ำกดั 

   ลงนำมผกูพนับริษัท) 
 

    สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ   ปัจจบุนั  กรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท คอสมอส บริเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  
 

    Massey University ประเทศ    2547-ปัจจบุนั  กรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

    นิวซีแลนด์    2557-ปัจจบุนั  กรรมกำรรองกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

  • Master Brewer           ผู้อ ำนวยกำรใหญ่   

  
 

    The Scandinavian School of   ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1   บริษัท ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

  
 

     Brewing ประเทศเดนมำร์ค   ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ำกดั 

  
 

  • ปริญญำเอกวิศวกรรมศำสตร์   ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เบียร์ช้ำง จ ำกดั 

  
 

   Technical University Berlin    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เบียร์อำชำ จ ำกดั 

     ประเทศเยอรมนั  ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เบียร์ช้ำง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 26 

 ช่ือ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำยุ 

คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 

กรรมกำรและ 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม   ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ำกดั 

  
 

สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั 

  
 

• Director Accreditation Program   ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั 

  
 

    (DAP) ปี 2547   ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

  
 

    2555-ปัจจบุนั กรรมกำร  Great Brands Limited 

  
 

    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท อำหำรเสริม จ ำกดั 

  
 

    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จ ำกดั 

  
 

    ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท แพนอินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  
 

    2547-2557  กรรมกำรผู้ชว่ยกรรมกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

       ผู้อ ำนวยกำรใหญ่   

  
 

    2548-2557  กรรมกำร  บริษัท วิทยำทำน จ ำกดั 

  
 

    2546-2547  รองกรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

    2540-2543  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำและค้นคว้ำ  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ำกดั (มหำชน) 

       วิศวกรรม   



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 27 

 ช่ือ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำยุ 

คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 

กรรมกำรและ 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

  
 

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

  
 

    2535-2537  ที่ปรึกษำ  บริษัท แพนเอ็นจิเนียร่ิงคอนซลัแทนต์ จ ำกดั 
  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 28 

 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

10. นำยไพศำล อำ่วสถำพร 01/04/2508 • ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ  ไมมี่ ปัจจบุนั  รองกรรมกำรผู้จดักำร  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   รองกรรมกำรผู้จดักำร อำย ุ49 ปี    Indiana Institute of Technology,      กรรมกำรบริหำร และ   

   กรรมกำรบริหำร และ 
 

   Fort Wayne, Indiana USA.      กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

• ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สำขำธุรกิจ   ปัจจบุนั  กรรมกำรผู้จดักำร  Oishi Myanmar Limited 

  
 

   ระหวำ่งประเทศ Johnson & Wales   ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั 

  
 

   University, Providence Rhode   ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi Group Limited Liability Company 

  
 

   Island, USA.   ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. 

  
 

• ประกำศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหำร   2545 - 2547  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอบรมปฏิบตัิกำร  Global Kitchen Company Limited 

  
 

 ระดบัสงู รุ่นที่ 19 สถำบนัวิทยำกำร   2542 - 2545  ผู้จดักำรเขต  บริษัท ยมั แบรนด์ จ ำกดั  

  
 

 ตลำดทนุ (วตท.)        (Tricon Restaurant International) 

  
 

    2535 - 2542  ผู้จดักำรร้ำน  บริษัท สยำม โลตสั เรสโตรองท์, สหรัฐอเมริกำ 

  
 

    2534 - 2535  เจ้ำหน้ำที่บญัชี  บริษัท อลัฟ้ำ โอเมกำ ดีไซน์, สหรัฐอเมริกำ 

    2534  ผู้ชว่ยเจ้ำหน้ำที่บญัช ี  บริษัทประกนัภยั จอห์น แฮนค็อก, สหรัฐอเมริกำ 

       



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 29 

ช่ือ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำยุ 

คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 

กรรมกำรและ 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

11. นำงเจษฎำกร โคชส์ 06/06/2512 • ปริญญำตรีกำรโฆษณำ ไมมี่ ปัจจบุนั  ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร -  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

   (นำมสกลุเดิมธรำธิป) อำย ุ45 ปี    มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์      ธุรกิจเคร่ืองดื่ม และ   

   ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร - 
 

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (กำรตลำด)      กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

   ธุรกิจเคร่ืองดื่ม และ 
 

   University of Dallas, Irvin Texas,    ปัจจบุนั  กรรมกำรบริหำร  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ำกดั 

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

   USA.   ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi Group Limited Liability Company 

  
 

    2549-2556  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดสินค้ำ  บริษัท เป๊บซี่โค (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  
 

       เคร่ืองดื่ม   

  
 

    2544-2549  ผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำด  บริษัท คอลเกตปำล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  
 

    2540-2543  ผู้จดักำรแฟรนไชส์ และ  บริษัท จอห์นสนัแอนด์จอห์นสนั จ ำกดั 

           ผู้จดักำรผลิตภณัฑ์อำวโุส   
  
 
 
 
  



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 30 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

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

   ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร - อำย ุ40 ปี    กำรธนำคำร คณะพำณิชย์ศำสตร์      กลุม่งำนบญัชีกำรเงิน    

  กลุม่งำนบญัชีกำรเงิน  
 

   และกำรบญัช ี      กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ   

  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั      เลขำนกุำรบริษัท   

  เลขำนกุำรบริษัท (1) 
 

• ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ (MBA)   ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi International Holdings Limited 

  
 

   สำขำกำรเงิน   ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd. 

  
 

   University of North Carolina   ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi Myanmar Limited 

  
 

   at Chapel Hill, North Carolina   ปัจจบุนั  กรรมกำร  Oishi Group Limited Liability Company 

  
 

   USA.   ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อำหำรและเคร่ืองดื่ม จ ำกดั 

  
ผ่ำนกำรอบรมที่เก่ียวข้องที่จดัโดยสมำคม   2554-2556  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   2551-2554  ผู้จดักำรบริหำรโครงกำรพฒันำ   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

• Company Secretary Program   
 

 ธุรกิจและวำงแผนกลยทุธ์ 
   

 
   (CSP) ปี 2555   2549-2551  ผู้จดักำรโครงกำร ยโุรป/อเมริกำ  ExxonMobil Limited 

  • Director Certificate Program  2547-2549  Asia Pacific Business Advisor  ExxonMobil Asia Pacific Pte. Limited 

     (DCP) รุ่นที่ 184/2557       ประเทศสิงคโปร์ 



     บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1  
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 31 

ชื่อ-สกลุ 
และต ำแหน่ง 

วนั/เดือน/ 
ปีเกิด และ 
อำย ุ

คณุวฒิุทำงกำรศกึษำ 

ควำม 
สมัพนัธ์ทำง 
ครอบครัว 
ระหวำ่ง 
กรรมกำร
และ 

ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษัท 

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

   ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร - อำย ุ58 ปี    Middlesex University ประเทศองักฤษ      ฝ่ำยทรัพยำกรมนษุย์ และ   

   ฝ่ำยทรัพยำกรมนษุย์ และ 
 

• ประกำศนียบตัรบณัฑิตกำรศกึษำ      กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

   London University, ประเทศองักฤษ   2547-2556  รองผู้อ ำนวยกำร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกดั (มหำชน) 

  
 

       ส ำนกัทรัพยำกรบคุคล   

  
 

    2526-2547  ผู้จดักำรฝ่ำยทรัพยำกรมนษุย์  บริษัท ดีอำจีโอ ประเทศไทย จ ำกดั 

  
 

    2524-2526  เจ้ำหน้ำที่พฒันำธุรกิจ  บริษัท ดีทแฮล์ม จ ำกดั 

  
 

       

 

หมำยเหต ุ (1) ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัท ได้แก่ 

1. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรติดตอ่และลงนำมในเอกสำรที่จะแจ้งตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
 
 



      บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557                                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 32 

เอกสารแนบ 1-2  
รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โออิช ิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำยมำรุต        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส์ (ธรำธิป) 

นำงจิตเกษม         
หมู่มิ่ง 

นำงไพฑรูย์        
ศิริบวรเกียรติ 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป C D ID  S  VC  D  EC ID  AC ID  AC ID  AC S  D  MD  ED   S  D   VEC S  D  VEC S  D  ED EVP ED VP VP VP 

บริษัทย่อย              

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

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

บจ. โออชิิ สแน็ค  S C D    S  D  MD S  D  VC S  D  VC S  D M  M  

Oishi International Holding Limited      S  D S  D     S  D  

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

Oishi Myanmar Limited      S  D    S  D  S  D  

Oishi Group Limited Liability Company      S  D    S  D S  D S  D  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง              

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ID  AC S  D  ED  MD    M S  D  ED  EVP S D ED EVP S  D  ED  EVP     

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

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

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

บมจ. เสริมสขุ  S  D  VC  VEC    D  ED S  D  VEC       

บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์     ID  AC         

บมจ. สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์     ID         

บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์              

บมจ. บอีีซ ีเวิลด์              

บมจ. โอเชียนกลำส              

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

บจ. สรุำบำงยี่ขนั       S  VC  D       

บจ. ไทย เบเวอร์เรจ แคน              

บจ. ทศภำค  S  D  VC    D  VEC        

บจ. ธนำกรผลติภณัฑ์น ำ้มนัพืช              



      บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557                                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 
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ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำยมำรุต        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส์ (ธรำธิป) 

นำงจิตเกษม         
หมู่มิ่ง 

นำงไพฑรูย์        
ศิริบวรเกียรติ 

บมจ. ดับ๊เบิล้ เอ (1991)              

บจ. สรุำกระทิงแดง (1988)  S  D  VC            

บจ. เบยีร์ช้ำง  S D       S  D     

บจ. ไทยเบฟเวอเรจแบรนด์  S D            

บจ. อิสเทิร์นซีบอร์ดอินดสัเรียลเอสเตท 
(ระยอง) 

     
 

S  D    
  

 

บจ. ถงัไม้โอ๊คไทย  S C D            

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ มำร์เก็ตติง้  S C D      S  VC  D  MC      

บจ. ไทยโมลำส  S C D            

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล  S C D       S  D     

บจ. ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี ่  S C D            

บจ. ไทยดริง้ค์  S C D    ED  MC  S  VC  D D  ED   

บจ. แพนอินเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) 

 S C D    
 

S  D  VC  S  D  
  

 

บจ. เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ (2008)  S  D    D        

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

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

บจ. อำหำรเสริม  S C D       S  D     

บจ. เบยีร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991)       S  D  VEC       

บจ. จรัญธุรกจิ 52  S C D       S  D     

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

บจ. เบยีร์ช้ำง อินเตอร์เนชั่นแนล         S  D     

บจ. เบยีร์อำชำ         S  D     

บจ. น ำยุค        S  D      

บจ. น ำเมือง        S  D      

บจ. น ำทิพย์        S  D      

บจ. น ำนคร        S  D      

บจ. วิทยำทำน         S  D     

บจ. เอส.พี.เอ็มอำหำรและเคร่ืองด่ืม  S C D    VC  S  VC  D D D  D  



      บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557                                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 
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ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำยมำรุต        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส์ (ธรำธิป) 

นำงจิตเกษม         
หมู่มิ่ง 

นำงไพฑรูย์        
ศิริบวรเกียรติ 

International Beverage Holdings 
Limited 

 S  D  VC  EC     
 

S  D S  D   
  

 

Best Spirits Company Limited  S  D            

InterBev (Singapore) Limited  S  D      S  D      

InterBev (Cambodia) Co., Ltd.              

InterBev Malaysia Sdn. Bhd.  S  D            

Blairmhor Limited  S  D      S  D      

Blairmhor Distillers Limited  S  D      S  D      

Inver House Distillers Limited  S  D            

International Beverage Holdings 
(UK) Limited 

 S  D    
 

    
  

 

International Beverage Holdings 
(China) Limited 

 S VC D    
 

 S  D   
  

 

InterBev Trading (China) Limited        S  D      

Super Brands Company Pte. Ltd.  S  D            

Beer Chang International Limited              

International Beverage Trading 
(Limited) 

     
 

    
  

 

บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี  S  D            

บจ. จฬุำ ยไูนเต็ด  S  D            

บจ. อเดลฟอส  S  D            

บจ. ปฐมภกัดี  S  D            

บจ. อำคเนย์ประกนัภยั  S VC D            

บจ. อำคเนย์ประกนัชีวิต  S VC D            

บจ. อำคเนย์แคปปิตอล  S VC D            

บมจ. ดรำก้อน วนั   C           

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั    ID  AC          

บมจ. ไทยรับประกยัภยัต่อ    ID  AC          

บมจ. ทีมพรีซชิัน่     ID  AC         



      บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557                                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 
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ชื่อบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
นำยประสทิธ์ิ 
โฆวิไลกลู 

นำยฐำปน 
สริิวฒันภกัดี 

นำยวิกรม 
คุ้มไพโรจน์ 

นำงสำวพจนีย์ 
ธนวรำนิช 

นำยชยั 
จรุงธนำภิบำล 

นำยมำรุต        
บรูณะเศรษฐกลุ 

นำยสทิธิชยั 
ชยัเกรียงไกร 

นำยอวยชยั 
ตนัทโอภำส 

นำยพิษณ ุ
วิเชียรสรรค์ 

นำยไพศำล 
อ่ำวสถำพร 

นำงเจษฎำกร 
โคชส์ (ธรำธิป) 

นำงจิตเกษม         
หมู่มิ่ง 

นำงไพฑรูย์        
ศิริบวรเกียรติ 

บมจ. ค้ำเหลก็ไทย     ID  AC         

บจ. สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ 
แมนเชเม้นท์ 

  C   
 

    
  

 

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)    ID   AC          

บจ. บเีจซี อินเตอร์เนชัน่แนล              

บจ. เสริมสขุ โฮลดิง้ส์  S D    D        

บจ. เสริมสขุ เบเวอร์เรจ  S D    D S  D       

Great Brands Limited  S D       S  D     

บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์  S C D    VC  VEC  EC  VC      

Fraser and Neave, Limited  S  D     S  D       

Fraser Centrepoint Limited       S  D       

Times Publishing Limited  S  D            

InterBev Investment Limited  S  D            

บมจ. บำงจำกปิโตรเลยีม   D  ED           

บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ 

 S  D    
 

D  ED    
  

 

บจ. ซี เอ ซ ี  S C D            

บจ. โฮเรก้ำ แมเนจเม้นท์   S C D    VC  EC  VC      

บจ. ช้ำงอินเตอร์เนชัน่แนล  S C D       D     

บจ. เสริมสขุ เทรนน่ิง  S  D            

บมจ. หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ เอ็มเอฟซี   ID  AC           

บมจ. คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์   C           

บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)        D  D     

 

 

 

 



      บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 1 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557                                                                       รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 36 

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 

                             VP : ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 



      บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 2 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                                                                                         รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำท่ี 1 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ล าดับที่ รายชื่อกรรมการ 
บริษัท โออิช ิ
ราเมน จ ากัด 

บริษัท โออิช ิ
เทรดดิง้ จ ากัด 

บริษัท โออิช ิ
สแน็ค จ ากัด 

Oishi 

International 

Holdings 

Limited 

Oishi F&B 

(Singapore) 

Pte.Ltd. 

Oishi 

Myanmar 

Limited 

Oishi Group 

Limited 

Liability 

Company 

1 นำยฐำปน สิริวฒันภกัด ี S  C  D S  C  D S  C  D     

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

3 นำยอวยชยั ตนัทโอภำส S  VC  D S  VC  D S  VC  D     

4 นำยพิษณ ุวิเชียรสรรค์ S  D S  D S  D     

5 นำยมำรุต บรูณะเศรษฐกลุ S  D S  D S  D S  D  S D S D 

6 นำงสรีุย์พร ประดิษฐ์ทศันีย์ S  D S  D S  D     

7 นำยอนิรุทธ์ิ มหธร    S  D    

8 นำงจิตเกษม  หมูม่ิ่ง M M M S  D S D S D D 

9 นำยไพศำล อำ่วสถำพร M M M  S D S MD D 

10 นำงเจษฎำกร โคชส์ M M M    D 

11 Mr. Lee Man Kong     S D    

12 Ms. Tan Yen Hoon     S D   



      บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เอกสำรแนบ 2 
แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                                                                                         รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำท่ี 2 

ล าดับที่ รายชื่อกรรมการ 
บริษัท โออิช ิ
ราเมน จ ากัด 

บริษัท โออิช ิ
เทรดดิง้ จ ากัด 

บริษัท โออิช ิ
สแน็ค จ ากัด 

Oishi 

International 

Holdings 

Limited 

Oishi F&B 

(Singapore) 

Pte.Ltd. 

Oishi 

Myanmar 

Limited 

Oishi Group 

Limited 

Liability 

Company 

13 Ms. Ong Hwee Lin Gene     S D   

14 Mr. Ng How Hwan Kevin     S D   

15 Mrs. Daw Win Win Tint      S D  

16 Mr. U Soe Moe Thu      S D  

หมำยเหต ุ

S : กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม C : ประธำนกรรมกำร VC : รองประธำนกรรมกำร 
D : กรรมกำรบริษัท MD : กรรมกำรผู้จดักำร                    M : ผู้บริหำร 

 



เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 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. 17/12/2498 ไมมี่ ปัจจบุนั ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

อำย ุ60 ปี ภำยใน 

2542 – 2552 หุ้นสว่น และกรรมกำรบริหำร เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย 

2533 – 2541 กรรมกำร และผู้จดักำรอำวโุส เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย 

2532 - 2533 ผู้จดักำรด้ำนสอบบญัชี เคพีเอ็มจี ในประเทศสหรำชอำณำจกัร 

  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

-   ปริญญาตรี สาขากฎหมาย 

    คณะนิตศิาสตร์

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

-   ปริญญาตรี สาขาบญัชี 

    คณะพาณิชยศาสตร์ฯ

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

-   ปริญญาโท 

    สาขาบริหารธรุกิจสําหรับผู้บริหาร 

    สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศนิทร์แหง่

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  วฒิุบตัรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ

   (CPIAT)  

   สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่

   ประเทศไทย

นายสงวน พงศ์หวา่น

ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน



เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 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 

  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

ผา่นการอบรมที�เกี�ยวข้องที�จดัโดยสมาคม 

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

   - Director Certification Program  

     (DCP-149)

   - Advanced Audit Committee

     Programs (AACP-8 & ACP-37)

  -  Role of Nomination and 

     Governance Committee (RNG-1)

  -  Role of Compensation Committee

     (RCC-13)

  -  Financial Institution Governance

     Program (FGP-7)

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA)

   สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

-  ผู้ตรวจสอบและรับรองบญัชี (CPTA)  

   กรมสรรพากร



  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 

ผา่นการอบรมที�เกี�ยวข้องที�จดัโดยสมาคม 

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

    -   Risk Management Program  

        (RMP-3)

หลกัสตูรประกาศนียบตัรของสภาวิชาชีพ 

บญัชีฯ

    -  Chief Financial Officer 

       Certification Program for Senior     

       Executive (CFO-16)



เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มห ำชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557        และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 4 

ช่ือ-สกุล 

และต าแหน่ง 

วัน/เดอืน/ ปี

เกิด และ 

อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความ 

สัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

2. นำงจิตเกษม หมูม่ิ่ง 20/04/2518 ไมมี่ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

อาย ุ40 ปี เลขานกุารบริษัท

กรรมการบริหารความเสี�ยง

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ

กลุม่งานการเงินและการบญัชี

ซึ�งรับผิดชอบดและกํากบัแูล

ฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูล

(Legal and Compliance)

ExxonMobil Asia Pacifiv Pte. Ltd. 

ปริญญาตรี

สาขาการเงินและการธนาคาร 

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

-

ปริญญาโทบริหารธรุกิจ (MBA)

สาขาการเงิน

University of Northe Carolina

at Chapel Hill, North Carolina,

U.S.A.

ผา่นการอบรมที�จดัโดยสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

Company Secretary Program 

(CSP) ปี 2555

Director Certificate Program

(DCP) รุ่นที� 184/2557

ปัจจบุนั

ปัจจบุนั

2554-2556

2551-2554

2549-2551

เลขานกุารบริษัท   

กรรมการบริหารความเสี�ยง

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ

กลุม่งานการเงินและการบญัชี

ปัจจบุนั

 กรรมการ Oishi International Holdings Limited

 กรรมการ Oishi F&B (Singapore) Pte., Ltd.

ExxonMobil Limited 

ปัจจบุนั Oishi Myanmar Limited

Oishi Group Limited Liability Company

 กรรมการ

ปัจจบุนั  กรรมการ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)

ประเทศสงิคโปร์ 2547-2549

ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอม็. อาหารและเครื�องดื�มจํากดั

 ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน

 ผู้จดัการบริหารโครงการพฒันา
 ธรุกิจและวางแผนกลยทุธ์

 ผู้จดัการโครงการยโุรป/อเมริกา

 Asia Pacific Business Advisor

-

-

-



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                        เอกสำรแนบ 4 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                รำยละเอียดเก่ียวกบักำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ  

   

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

 

-ไม่มี  - 



  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                        เอกสำรแนบ 5 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557                                                                                            อื่นๆ  

 

   

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 

 

-ไม่มี  - 
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